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MuSOLİNİ DÜN ŞİMAL HUDUDUNA HAREKET ETTİ 
italya, Romanyanın Taar
ruza Uğramasını istemiyor 

• 

Almanya bu hafta Bükreşe bir hey' et gönderiyor 
~, ........ -, .... 
Türkiye -Sov
yet ademi te
cavüz paktı 

= 
Almanya, böyle bir iı 
İ fi n falııırluın T Ü r lı 
/ngiliz - F ran•ı:s ittifc:· 
kını bozmalı gayui ıi 
ıakip ediyoraa bıı malt
.adına criıemiyecektir. 

Musolin· •• gun 
it erle •• •• r ş cek 

Musolininin Romadan ansızın 
ayrıl~ş~ birçok tefsirlere yol açtı 

ltolyaıı. ordusu manevTalarında alınmış bir ttrim ... 

Alman tayyareleri dün 
İngiltereye hücum ettiler 
Garp cephesinde faaliyet arttı 

ROMA YA 
Ekalliyetleri 

Yazan: ABİDİN DA VER 
Roıına, 17 (A.A.) - Mu.soolini 

lbUıl(iin saet 13,30 da trenle Mi
ll1ııoya Jıacreket c•tmi;tir. Musoo
lıirııi:ııin ansı z- r ya.>tı~ı ..u reya
lhaı. Roıınada uü çok 1ı::ıfsiırlere 
meydan vermektedir. 

SOVYET RUMEN Fransadaki • 
lngiliz askerleri-

Krala ve hükumete 
bağlılıklarını bildirdi 
Bükreş, 17 (A.A) - Rador A

jansı b tldiriyor: 
~ arp cephesinde bekle· 
~ nen Alman taarnızu 

yerine bir haber taar
nızu başladL Hcı.- taraftan heye
canlı, fakat birbirini tutmaz ha
berler yajiıyor. Dünkü gaze• ,)er
de çıkanlar arasında eu mühim
mi, Sovyet Rusyaom Romanya 
ve Türkiye ile bir, ademi tecavüz 
paktı yapacai:ına dair olan ha • 
berdi. Bize ait olduğu için, bunu 
tahlil etmeden evvel, bir daha 
okumak muvafıl. olur. 

cAmst•Tdam, lC ( A.A,) - cRoy
ter• B. Bitlerin Staliııl. l\1 ı.sJo
Jiniyi uzl~tınnak için gu.~ retle
rini arttıracağına intizaı edil
mektedir. Zira ı, Jle bir uzlaş
ma Nazilerin dogıı - cenup Av-
7'Upasındaki plıinU.rının tahak
kunu kolaylaştımcaktır. 

Bu husıuta, pek yakında Ber
line gidecek olan A!mallyanın 
Moskova büyük el,;sine talimat 
tıerilecektlr. 

Berlinde iyi mu!uuıat alan bi -
taTaf mahfil!eTde söylendiğine 
göre , Hitler Rusyanın yakında 
Romanya ve Türkiye ile ademi 
tecaıJÜZ paktları imza!ıyacağını 
ummaktadır. 

Nazi malı/illerinde, Sovyet 
ve Rumen hükU,,.etleri aTasında
ki qöri4melerin <~ok ilerlediği bil
dirilmekte ve fak"t Sov)!et!er BiT
liği ile TüTkiye arasındaki gö
ri4melerın ilk safh~dcın dışarı çık
madığı teslirı edilı .• ektcdir. 

Şimdi beyan ediliyoT ki, B. 
Von Ribbentrop _.oıı Roma gö
rüsmeleri esnasında Duçeye Al
manııa ile Rıı..syanm Rıımeıı top
raklarını garanti etmi!Je amade 
oldukların, hildirmi~ B. Musro
lini ise derhal kat'i teminat iste -
miştiT. işte Almanyanın Roman
ya ile Rusııa arasında ademi te
cavüz paktının imzasını temine 
çalışmasının sebebi budur. 

HitleT, TüTkiye ile Sovyetler a
rasında aktedilecek bir ademi te
cavüz paktının ba.ıkaca ehem
mbı<ti olacağı, ziru böııle bir pak
tın Türk - Fransız - lngiliz itti
fakc n'" karşı hlr terari ı·a,ife.i 
qörecetjı Pkrindecl ir.• · 

. Bu ha~cr, Almanyaııııı yeni bir 
dıp.loması taaruzııua g~çtiğini gös
tcrı.ror. Bu ~ .. eni ta rnıJ:un hedef
Jeri ~un]ardır: 

1 - Sov:vct Rıısyaxı yeni bir 
n1~cl•ra.va alıimaktn.n nıenetınek, 

2 - Sov:>etlerl~ ltah anları an
Ja,tırınak, 

:ı - Sov:>ct Rusya ile Roman
ya aras.ında bir aderni tecavüz pak 
tı vücudc getirmek, 

4 - Türkiye ile Sovyetler ara
sındat yint· bir ademi tecavüz mi· 
sakı akdını teınin etmek, 

(Aı·ka.<ı " ·~,,,; sayfada) 

Afl1 0İK DAVF8 

D<ıı.atıan ıbir rivayete ~ Mus
oolini Br<11ne:r'e giderek orada 
hudutta Hit.Jerle göırüşecekti.r. 

Ruma, 17 (t .. A.) - cliaVAS> 
iMu.ssolini'llitı yanında Kont Ci
ano olduğu hallde 'yarın Hiıt.ıı ... 'le 

MONASEBATI 
NE VAZiYETTE 

ııöriise<:ei'i tıeıviıd edilıınekıtedir. -- - - • 
Yarın ıbu s-.yıihat hakkında iBüikıres, 1'7 (A.A.) - ~Roy-

ıreami bir tıElbliğ neşredilecek;- • ter> Resmi Rumen mahfi.hlıeıri bir 
tlr. & .vyet - Rumen a~hni tıecavüz 

Roma, 17 (A.A.) - Di.p'loımati.lı: paktı iıcim iki memleket arasın.da 
'l.t.• 1J0liıtiık maılıfi.nerdeki ı.ıımumt müzakerel~ırin baı;laıdığından 
dıııb'baa göre, Hit.Je:r - Mın;oolini ikafiyyen halbe:rdar olmadıklanru 
mü.lfı'katımn Vels'in te:n.aslaıri~ lbillldıiıımek1ıfıdlrler. 
ve 'biJ.haa>a dün İtalıya kralı, Duıçe ıA.)man,ya e~wyle müııasE>~ 
ve Kmı.t Cianıo iLe 'Yapt~ ~ ti olan :ınaıhf.lllErde diolııışan şa-
anekrle rniiruıs<:lbıetıi v<ırdıır. !YiıSa.ra ~re, ııeleceilı. hai·ta Bük- · 

Roma, 17 (A..A.) - İyi ma • !l'eŞC lbezı yüksek Nazi şalı.;iyetleri 
(Arkası 3 üncü sayfada) SiNYOR MUSSOL1Nt ~ılen!ik .Aımlanya hükUmetinin 

------------------------ kendisine iktıııadi ve siyasi ta

Vels öbürgün Ameri
kaya hareket edecek 

Amerika hariciye müsteşarı son 
temasını Musolini ile yapacak 
Alman yanın Roma 
Roma, 17 (A.A.) - cSumner 

Vels'in Kont Ciano ve Muso~ini 
ile yaptı/( mülakatlar hakkında 
pek ketum davran.lmaktadır. İ
talyan diplomat'k ve siyasi mah
fil:erinde Amer kan hariciye müs 
tesarının bu görüşınelerine karşı 

sefiri Berline gitti 
büyük bir alaka gösterilmekte
dir. 

Halbukt Vels'in Romayı ilk zi
yaret: bu nıahfil'.erde büvük bir 
ihtiyatla kat>ılanmıştır. " 
Romanın diplomatik mahfillf'

(Arka..-ı 3 üncü. sayfada) 

Ruzvelt'in ftllesajı 
~-

''Küçük milletler kuvvetli kom-
şularının korkusu içinde 

yaşıyacak arsa barış olmaz,, 
Va~ıngton 17 (A.A.) - Kra- gu takdırde devam edemiyeceği 

!içe Vilhelmıne tar&fından Nev- kayded lmckledir 
yorkta top~ an n hiristiyan cen ı- Ruzvelt, insan km·de•li.ih na-
yetler. kongre ı münasebetile çe- zarı it'bare alınm.ıdıkça her tür-
kilcn mesaja Ruz:dt radyoda lü barl.1lın imkansız olduğuna ıs-
bır mesa.ı nesretmıştır. · rnr etmekte ve şiivle demekte-

Mesa}da hu .5sa olaraık, dünya- dir: · 
nın b_arl..) içi.n anevi bir esas Küçlik milletler kuvveti. kom-
aradıgı ve hır _barışın ise meyva- şularının korkusu .1;.nde yaşı,·a
Uırı ta2yık, zulum ve esaret oldu- (Arkası 3 uncü sayfa.da) 

'Vi:zll.erde ibuJunuJırnak ~rti y le Ro
manya hudutlarını garanti etmi
~ 8ımade olduiunu b!l<i"reet·k
lerdir, 
ürıevre, 17 (A.Al, - cLa Tr!

'bune dıe Lausanneo. ııazeıtesô , ik
( Arkası 3 üncü sayfada) 

Yugoslav yada 
feci bir tren 
kazası oldu 
30 yaralı 6 ölü var, 80 

yolcu kurtarılaınadı 
Belgraıd, 17( A.A.J - Zaluka, 

is!.;ı,,)'Onu civa.nnd;, bu sabah C!'-

1«-nden Jİoci bir ka?.a olmuştu~. 
Bir tr<'nin lokomotif; hat üze

rine kayan toprak yığınına çal'p
rnış. Kupa ndıri~ üç va.ııonla 
'bhıl.ik?te ~OOıiilmıÜ$Ür. 

Simıd>itYe kadar 30 Yaralı ve 6 
ölü çı.karı1nwtır. 80 yolcunun 
kurtarıla.madıitı zan11e<liliyor. 

Pek Yakında: 

1 Başta 1 

~ kavak_,__ye-11· 

!müellifi :I 
SEL .f,H l İZZET 

• 
Rakik ve kıskanç bir 

aşkın güzel tefrikası 

• 
nın mezunigetleri tehir edildi 

Garp cephesindeki İngiliz askerleri ... 

Londra, 17 (AA.) - Düşman sine isabet etmlşsede az ha -
ıtayyareleri dün akşam Scapaflov aar yapmıştır. 
üzerine taarruz etmiı;lerdir. Donanma mürettebatından 7 

İngiliz amirall.iJ!'nce bildirili - ölü. vardır. 
vor ki, bir bomba bir~ gemi- (ATkası 3 üncü sayfada) 

FINLANDIYADA - -
Sulh ilanından sonra 
asker terhis edilmedi 
Şimal devletleri ittifakı Fin - Sovyet 
anlaşmasına muhalif bir hareket değilmiş 
Heisinki, 17 (A.A.) - Sovyet

lerin ta.hlive etım(1k~ oldukları 
mın1akalarda haf.: sevine· ieinde
d!r. Buna mukabil Fin.lam:livalı
ları!! tahliy, E:tnı k1': oldukları 
mııılrkala;<laki halk büyük bir 
istical ile buralardan ç<:>kil nıek
te-clir. 

Q,lo, 17 (A.A.) - Helsinkklcn 

1 

1 

1 , 
1 

bildirildi.~nıe gön, Sovyet • Fin 
barı.şının imzasını hiç bir terhis 
tedbiri takip etmcmi!'tir. 

Bilakis askı, ri t~lim ve ter.biye 
faaliyetle devam etmekte ve yo· 
ni hudutlar ·boyunca en yaşlı sı- ı 
nıflar tarafından tahkimat i.<;
lerinc başlanmış .bulumna:h.-tadır. 

(Arkası 3 üncü. sayfada) 

Mecliste ve senatoda krnlın 
mesajına verilecek cevap hakk!n
da müzakereler cereva:ı ed 
ken ırk eknlhetlerınin büt··,, 
sa.lıilıivetli mümessilleri sc_ a!a
rak krala ve yur<lJ kar.ıı sa ıa· 
katlerini b!ldfa·mışlcrd · r. 
Alınan ekal .iyeti namın.:ı sôz 

alan senatör Hans Otta Rcth, 
ımezkür ekalliyetin memleket mü 
.Gafaasına hiı<lım ol 'nak için her 
türlü fedakarlığa funade olduğu
nu sövlemistr. 

SenaUir Kovacz, Macar <ikalli
yetin milli içtima! ~e beynelmilel 
nroııramlann tahakkuku i<;in sa
mimi bir surette teşri,Jti mesa"ye 
Ama<iı> bulundui?unu sövlemls -
tir. 

Mebus Tzonef, Bul.ııar ekalliye
tin uınuımi hissiya1a işti;rak ettir 
l(:ru bi.dimıis ve halisane teş
riki. mesai v&dinde bulunmuştur. 

Leh ekalliyeti nAmma söz a
lan mebus Czerkavski Kral Ka
rola merbntivet ve minnettarlık 
hislerini üade ~erek deın.i.şt:r 
ki: 

Rumen ordusuı;un lakviyesı i-

RUMEN BAŞVEKIL1 
TATARESKO 

~ın hiçbir fedakarlık fazla tc -
.itild'•. 

Bütiln <:>kalliyet nıiimesoffer -
nin mükerrer bfyan.ıtları koncl.
lerini Rumen milletin~ ba.ii'n an 
sarsılmaz tesanüt hissiyatını lıtr 
kere daha spat E' mistır. 

Ziya Şakirin Büyük Tarihi Tefrikası 
1 
i 

SAYFAMIZDA OKUYUNUZ 1 
't====================================~ 

BUGÜN 3 ÜNCÜ 
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Polonyada ya. ,"- A 
M. Sami Kar Y ı ışıyan Türkler 1 ~eyela~ 

1 1 

Yaz 
Herekedeki 
kavgalı maçın 

münakaşası Pad'ş h, Mehmet paşayı Halep - ·yurda dönüyor Moda Burnunda 
çatlaklar genişliyor 1 

vali ·, Ali pa ayı veziriazam yapt~ Almanya, muhacirlerm 
DUn bUyUk bir top• 
rak kütlesi de ize 

Ak ye ş i 11 i 1 er Hereke 
Decu. f bu~ ooyffimese de 

l:ıü1 kUIG! t ve kuvvet Valide 
SWtan e idi. Su.ltQn Qmıan 
bunun '"'3'.nne Mclıtır.et p:ıçıı~ 
Halep v.ı ıııeı, Ali p:ıııayı ven-
nazam ~ 

!"af<at; Mclmıat paşalllD yerine 
vezin<ı:laım olan Ali ıpaşa; Mdı -
met paşa H.alclıe evde~ etmttıen 
-eıı ltahv:ısiv'Jıe şu INıberı gon
detxli: 

- Paşa Et.cmmm ollırz bın ke
•akın u ... 

IM<in=t ıp~; şaşı:rmJŞtı. AI 
paıanın ~ kerd.islne hEdi:ye 
eıı.fedı:J!'ıbes ~rba aHın haıif&en:in 
b:tı misli birden ist.IYorrlu. 

iM:ettnet paşa; eğe[ h~ 
~ sadrazamın hilekArh
Ö)'lle bE:!ki e!ıesi de gicbdt P• 
... K:.lı:ya, a yalvarır mr şekilde: 

- SöyJ;e paşaya_ V alJafı bu ıu.. 
dar ıparam yoktur .. 

:Kllb;:fa; Ali ıı : y;a ~ -
~E!lil anlattı. Fa.kat; V edriıwır..
lık mevlkticıi k~ cı1an Ali pa-
18; Kab;v a&111a cu vo1da hitap elJti: 

- Gtt ooyle, cıtuz bin JtQ;e ..ı.. 
ıtm yo!lıaısm.. Y dksa kella;I ~ 
olur .. Ma .tıazinemmıda thmz. 
Kfıhya; ek.rar '.MEhınıit ~ 

Pfi. Ve: 
- P Efenıdfmjz otuz bin \ 

'kma ister •. Dedi 
iM p:şı }.ılwu.ıyordu: 

- v " yok.. Yınni bm veıe-I 
yim.. 
~ uraUnı astı. Ef«ııchsıi-

lllll ....... l tekrarladı: 
- Paşa; Ef<'ntlimtz ~ 

iri; bu. ~em şerdir_ 
M:lıtııct paşa: ışin iı-naya va

rac = h:sıseı: . Elleri aoy.a:ld.an 
• :asını cai::mJı, Şu em-

ri v.:.rdi: 
- Kaln~a oo~ beş bm kese 

alıtın bacam lı=esiııden ,gt.<timln. 
Kiıbya, otuz bin !yi ~ e-

ieD:ik 1l:E' atirdi. Bımun üzerioe 
IMa"!ım:,t paşa, .fakir oiınu.ş ~ 
1DıUŞ olıırak Ra1$e ~ Ve en.
aı ook ı::erım<tien ~ U
r& ökiıı. 
İme; Glizelce Ali paşıı M.)llle 

bir ııd:ımdı. Yamız Afi pap , 
değil dmrln ricail h<men ieti&&
mz iJıep böyle üi. 

Ali paşa; l\ldmııet paşedım Uhb 
ıııtu bin alhmıı bir ~ 
pedişMa w fa.1ı Firu-z Su!ltanıa 
lıOOiye eyleımısti. 

A pa;;anuı mıfuc" uıftaıı Oıı
ıınnn Weıiı:dle o d?r~ 
vardı ki. J>?dlş; 'hın yanında bu
.kınan e;:.ld m :ı:hreın1erini birıır oe- 1 
zaya uğr~ı:zın uza:ldaşta -
1I11Va muvaffak olmuştu. 

Biır aralık, Ali pae 1n 1n .U.talı i'ı-
1112 Sııftanla ııı:wis. ar""' açıldı. 
iFakıı.t; !her nedense Genç Oıı
maıı vezıriMmruna ~urıdıı. 

Çün.kıi Su&ıı Omıan biraz bü
:y.Wnüştü Del!ilranl ı oGakla be
raber güQtU ve lcı.avvetii oldu,tu 
için beır şeye miid<iıAle C<Üy<rdtt. 

il!aırt.a, mr QOk vu-Jerdc Yüd.
m Mah -Firuz &:dtımı dink-miyoı<. 
du. Nrtakim, .Maılı Finmm-da 
lıu ~ ac;>blftl. 

Ali paşa; Meılı Plııw -.,.. 
wt've ~ °* hır"'°" 
7i kendinde cem eykmek iati--
,.ardu. 

V aI.me S.Jtmm j* rh ldu -
wı. - anin .ı. 4wt biJoer- be
bane Be ı-tiışah• - .... ~ 
~-
Paşanm mabstı lgwhnler eal-

... ıa:tı.nı kımwı.lt ~ bera-

ber .k.alara:k ısted i-11 ı gibi haıdtet 
~ıtmıf,;.tf. 

Brr gun, Matı FıirllZ Stıciaııı, oğ- Polonvadaki T. rklc..-i.'1 mem- yuvarlanaı 

paralarını müsadere etti 

~ gı leketun.ze mühacuetlen devam Kadıköy\inde :UOdaburnu 
•u'-~"=·~ Alı ıl::uh::nu:ı:un ei- e ek:.00.r. Bir J<aç gun evvel. ge- civarındaki heyelan hadisesı 
n Y andır_ Aı'tı.k. ~ k 'baük ;.r k.:ıf leden son- dun yeni lıır s.Jbaya ıirmlt -

nıruzm cımm-eti de kaılttmıdL ra dwı sabahki kQllva.DSJyonelle tir: 
!Bu de:-ooe rmldah:ıle y ışmaz.. e 7 kışı geımı t..r 

,Po onvada yıllarca evvel ,.er- 2 !{iindenberi yagan ~iddetli 
wıuıat ve h<ı.We1ıeı bu ô:recıeı mü- ' , 1 ·· · · d b ı leşrnış v binlerce hrıa t.caıro.te yağmur ı>r yuznn en eye an 

dahaJe j(]Tandı:r. kınanmış olan bu vatandaşlan- veduı:ıe catlaklar artmış ve 

kulubüne cevap veriyor 
He..<i<edıe, İııınit Akyeşil sııx-" 

lldubü ;]., H~ ık:l:UW 8INl6lil<ia 
yaıııılan fulll001 maçmrla Çtkan 
öıtiliü'tıın soııra Her~ bir 
rnekt.ubunu neşretıı:ıu5tik. Ba 
mcll<:..uııı üc.ııerine iıııru1iklıer oo bi.r 
cevaıp göndenmişlerdi:r. Bu ın:t:
tı>bu aynıen neşrediyoruz: 

Sult:ın O!mıan, Vlifidesınıe ce- ruız paralarını oradak. Alman ; ··an toµr..ı;ın bir k.smı ko-
v_, verdi: banka annda bırakımva mec _ par.ık btlyıik bir gürıll ü ıle 
VaJıidcm; Ali en yıııkın V'el saıi* bur tutulu'P oocak eller..ne 10 ar denize yuvarlanmıştır. Bu va-

beıııdeııı:YiXli:r .. Her ne ders>~ mark V<!rilrnişti.r. zivet kar~ı:sında Ka:lıtöv kay-
rudur. Yolcular Polonyada tazyık si- m~mlı'ı \e belediye yeni -

'.Malı FinA, oğhı ıile başa ç.- , ascıın·n ~ı. artm~ old""lllll" den badi."' m;ıhalline niühcn-

cMuhterem gazetenizin 7 /3/940 

1 
tarilı!i nı:ı..,;Jıa.sında Henkedeki 
maç hakkında mezkur Hereke 

\ klubü ba~ha1ılığı tarafmdan gön. ı derılen mektubu tetssurle oku -
duk. Hadiseyi aşağıda 11azıld1'"' 
şekilde taı·zih ediyonız. LUtfen 
nt:{rini d;leriz. 

l<ımıaııuştı. Çünlııü; A!:i pasa, İıer tac~Af~·~iyeJ;;,, ii; 1 d ler gönderıp tetkikler yap-
padlşaba hazineler <k>IU&U ba:M- doJ.duğıınu \'e hayat pahalıbğı yü 

11 
tırmıslardı:r. Ncunece 25 met-

ydıır wr.i:ycmdu. zünden bir ~ diikkfınlaria e"- .
1
· r~ bir ~atlaklık ar.eden bu he-

y eziıriamm; Ne kadar büyük lıeııce verler,ııın ka palımrya m:;,_ ', ; yeian )"erine muhkem b;r set 
:mc:nur ve sıırayıı ııiifıızıı tımu- bur kaldıklarını sıciyleIDJ.>lerdir. : .' vapılması kararlastırılmıştır. 
mırı vrn i!qı<ıini bi!'er, bi.'U" t.. Bu suretle koca Van;ovada y.al-j; o·;::e. taraftan ciT81'deki ev sa-
tarbddan ıızakleşlmh. nız b>; tek paslahane halen açık. , bipleri heyelanın evlere de te-
Şimdi sır.a tok iblr JtŞiy-. ~ kalmıstrr. sir edip çöktüreceğini !Öyle -

miıııti. O da malivn ve meıtıar Sahlb: Türk ol n bu muessese- ' erek sür'atle tedbir alın • 
ol.an Kıilar ~ M>Jstafa idi de tek pa..ta 50k~ verilmek.- ı / masmı belediyeden · ·temi~ler 

'Fakat; KJ:2!lıer ~ ıtibi bir tedk.. ve aksi halde uğnyaczklan 
adamı yemnden aynallıııak ko- 1 Dün ııelen yolcul:N-; Polonya<la binlerce l'.~ zarann hc_le~iy_• 
laıy daj!jlkii. Mustadla 1 paı:&- Almanlann büyük askeri hıw<"- · <t; ta.•m·n~ ıap edeceğıoı bıl-
~ üııcıinı:le nüfuzu kadirdi. lıJtla:r yaptı.klarnu ve motörlü ...,._ dırnıışlerd.r. 

Sonra· KıııJar Qj!ıası Valide Sul.- saitle askerl bt' 1a:rın cenupta \ı..,.,.....!!!"'~~--- s 
t.amn ~ yakın bir tıendeii bu- toplanmakta oldu.,"'unu gördükle-- M Ü T E F ı; P. R İ K 
lhmuıynrdıı. Suiıtan Osm.ıını tsh- rım de llılve etml.şlerdu-. 
ta çıkaT3o nihayet Kızlar ~ _Bunlar; V~va<ta, bulunan 4.-0 
n. Hiç böyle bil" adamı. n* Tiiı:k vıııta:ndaı;ımızın daha z:ıem-
ıeıtıı ek ...J<..tıZU olabi.J;ır · ,w• 11"ketlmize gelmek üzere mwıar 

• ...,.. n tnı) • ade bek:emekte olduklarım da 
K..J!aır aıtası, biltıiıı. Suıı.tao Alı.- beyan ey Jemişlerdir. 

IIieıt devr;im Y'2fl'P'llŞ, müşaıviD. 

ıı:dtmıat o.lanWt kalıın!IJ, Sultan B E L E D t Y E 
M~ ~ irdi:ımiş d:ıfı».. 
cı.e ve biııoıb,-tıe en n(i:tu;lıı tılr det-
lııM adamı idi. 

Fakat; Ali paşa, KDlar ağas.
na karşı ı;o'k tmııkirllı hardket e
~ Onun her <\riıpıı ~ 
tp;zyıx, bal ~<r verzyor, 

h:ilitıl, Kı:tlır ağası. hmuruııa ji!I!!.. 
diki. zaman olıdı.ınu. ~ kaJı:ıp 
onu hiiumelıloe ~ 

:Bir ""7.iriazaımn öy.le bir D
mM'lda i!tiç 'um"•ye ~ k.,._ 
tı~. 

VEmııazıım <bne1t pııdişatım, 
!lıaıliıFenln vdrili mul.la:lı:ı< h111 ıeWA 
Aıııl.ığı astık Eq;tjği .kestik idi 

v eziıriarıııını: patiıp+ı ..,. 
'flft ~ t.gpıW.ıı Onların 
mPelBcri deıidı blr ped.işab ira
desi gibi talbi!t ~-

Taksimde yaoılacak 
binalar 

Taıksi:m mey.danı ve oivarında 
bel<rli"ve rel!.l A'ınoe yaptınlması 
brarlaştın!.a.n 2 ote\ ile l büyük 

teraelı at.elin in:;aısu:ııdan ~ 
ıııırl:ııuımr olunmuştur. Yalım bu 
nılardak::i biıı:ı~ann arsalan &İİl'
atle ycşilleştir 

0 

lecekle:rdir. 

CNİVERSİTE 

Doktora imtihanları 
OniversHede yarından itibarell 

doktora imflıarılaınna l:>aştanıla- J 

caktır. 1 
İlılı: imtihan yamı hulııılı: fa . -

Dün Avrupadan gelenler 
Yu.ııosfovyarun Anıkara e'çili

~ı müsteş:ın Torna Jeof t!ün sa
bahki cksı:>rcsle Belgraddan :;eh
nmize ,:ıelrniş ve Ankarıaya git
ntişti.r. 

A vrupadalti harp dolayısile 
bal ay.anm sa.kin bır m emle -
kette ııeçirmek ii7.er,.. şı,'ıriııııize 
gelen br İn1(iliz çifti d~ dünkü 
ekspres yolcuları arasırdact.ırlar 

İş Bankasının İsk .:ıde-
run şubesı 

!~ Bank&smın İskenderunda 
hır ~-u.be ıaçacağıru ya7llDŞtık. bu 
şubenin önü:mılıı!eki cuma günü 
mera.imle l<iiı;adı ıkqnı.r .aştın!

~-
Umum müdür muavınler.n<leıı 

B. Ferit Döriz resrnikiışatta barr 
kayı temsil etmek üzere l\.1ısıra 
~ıtmek maksa<:lile dün ·abalı tın- 1 

karadan şehrimize geJrniştir. 

ı - Bütün memlekette spurt
,,. . .,,,lt6i ile tanıluıı .'lkyeş:UileTt"l 
Herekeye seyahatleri galip gelip 
gelmemek kaygu~ı~le deqiL, "" l3 

programl.arının tctbiki ol.arı sa
dece kardeş Hereke.rı!eri ziyaret 
w onlarla ,ka~ bir giift 
geçinııck arzusiyledır. Binae
-naleyh, dcıuldiği qibi mağlüp 
vaziy€tte oluşl.arı prensıplerini 
bozmıya asla imkan bırok~z .. 

2 - llerckeye gidcııler lznıit 
spı:ı:rctılarıncian ka"'iık bir gnıp 
dcqil, Kô.gıtspordan yalııı! Na. 
cinin istirakiııle Akyeşillilerin 
keııdilerıd r. 

3 - Kavqalı maç diye gazete
lere tııf ·zat veren sanıldı<it gibi 
qene bu . ..porcu Zar değildir. Ak
yesillı!CT bunu ga:wtelerde He
rekelilerden mutlaka daha fazl.a 
teessÜT duııorak okumuşlar ve 
teessüflerle tekzibini istemişler
dir. 

4 - Bizce hadisenin hakiki ta
rafı: 

O gün ma~ı idare etmiye çok 
hevesii ohm Herekeli hakemin, 
bu ioin en basit taTajkınnı bile
memesi iki taraf oyııııcuları.nın 
asabını bozmu~ ve taTafeynin i-
dareyi ~ka arkadaşa bırakma.u 
yolundaki arzularına Tağmen """" 
b~ idarede i8rar ederek müna -
kQ.f4lara ve binn.etice °'1Un.un. ta
til edilmesine sebebi~t vernıe
sinden ibarettir. 

5 - Biz; yukarıda yazdıkları
mızın canlı bir tezahürü olan ve 
bizzat kurum başkanı Bay Ha
limin de hazır bulunduğu. Here-
keden ayrılış .esnasındaki içten 

Knr.a.- ağam, llWı. Firuz Suıtan. 
la veı:u ifil +ı ıırı ...:larmm. 
""lkhğıru islaneoıdi. Her iki ta

ldillesi dekanlığında saat 14,30 i 
da yırpılacalrtır. 

MAAKİF 

Tapu U. Müdürü 
Ankaraya gitti 

B r iidd("ttenben •clınmızde 
.tetkikl<'rde bulunmakta olan ta
pu ve kau:ıstro wnum müdürü 
Halit Ziya Ankaraya donmüştür. 

1 gelen samimi bağnşmalarıı rağ - ' 
men, herhangi bir kimsenin lô.f ol
sun diye söylenen sözler karşısında 

ran tel.ile ~kin. 
Fakai, Mdı Firuz Ali s: ç mn 

bıt'ioyen dfışrr-ıı k~ ıu.. 

ııa. Kızl&r ~ dart yıınarak: 
- Afla. ıbu !ftjf ıadı yüriidll, 

Aımkırımu da eline a.ldı. Bu herifi 
De~!.. 

- Su taııun, önloııiz Ail 
pııııanın dedioğiQd.en ~-· 

- Herif ilııWa .Kl>VUCU Mura& 
pa:sa gibi ealAlıi yett.:ıır biır vt-'<ıiıl: 
oldu. 

- Öy.lıe Stdt.:ımm!. Kuhınuz 
gecenlıeıUe bir if mnnııwta ef~ 
d:iın.itoe anubal. C)1l"mişhm.. Ati 
paısaya taaıJ!ıı}lr .ed:iyuıdu. ~ 

lundıım. 

- Aü:nln mabadı Aı:alanımı 
yalıı:ııız h>raJamaık, ""7iriazamlıkta 
ra10-pııiz k ,,.., . ~ (ti 
harel<ılt eQrutıtir .• 

-Öyle &•=..c .. 
- Amlan>TTJfl .m 

kabil o~voc .. 
(Arlca&ı var) 

Almanyadaki talebe. 
lere gıda maddeleri 

gönderilecek 
A m~a ~ilde bulunan 

talebelerimize gönderilecek olan 
gıda maddeleri hakkıında Alınan 
hükfuneti i:e yeni. b~ ~ 
Y1> varıldığı: öğrenilm:ştic. 

Bu aıı~-maya göre taJebele -
rimıZe ayda 5 kiloyu l(eıçrnemelt 
üzere hertürlü yiyecek gönderi
lebilecektlr. 

Milano ve Peşte sergi
lerine iştirak ediyoruz 

2 Nisanda Mtıanoda ve %6 ru
SB!lda B~ eçılacak o
lan ser.e:ilere ~aldmiz lı:..:a.r-
IaştıırıJmıııtır. · 

Bunlara ait nümwıe:er ya.kın
da şehrimize getirilecek ve ma
hallerine ,ııöınderilecekt:ir. 

Umum müdü:-, Beyoğlnnda ka
da91:rosu ikmal olunan verlerde
kı halka b.ran evvel tasamı! se
netlerının yerilmesi için d.rek
ı,fler vemıı:;tir. 

lzmit tütün piyasası acıldı 
Lıııniıt. (Hususi) - Ş ilıriııırizdıe 

tütün ilJ;yasası aıçUınıştu·. İlk m:ıtı
auılli Nenili zade fumıx;ı aılmıs ve 
6fi kuruıs fiyat v:.ııım.i,tir. P.i:yasa 
ıbundaon. 90lıra .Jıa.ra.ı-eUenımis ve 
ırnalısul 70 kurw;.a k.adar y~ 
miŞtir. 

Bu sene İzmi~tc bir mil-yon lti
lova yakın tütün vardlT. Piyasa 
Kar'Şı v2ika tütüııkrirri tutmakıta.
dıır., :M....,u± çw nefiı; bir ş. ıkiı.
de dooılc ve demet y~ı.lmM;ıtu:. 
İ.nilı:is;rrlar idıımti d$ zürr.aa ko
laylık gö;lc....Uf;ind~n nı ı.i.;t::ıhıill, 
~ memnundur. 

_teesrure kapılarak hem o yazıyı 
bizim yazdıqımıza ve hem de suç
lu Akyqillilerin olıitı"una hük -
medilmesine şaşıyor ve esef edi-
1ıoruz .. 
6 - lzahatımız vak'a.ya şahit 
oldıığu. ka~dedilen bölqe a.<baş
lcanı Oktayın ifadesine istinad e
der .. 

l!ereke başkanın111. Akıı~lli -
Zere yedırip icirip ikrnm ettikle
ri ııolımc!aki mükerrer beııanatı
na qclin~• · Kendileriııe • bn lıu 
s:ısta he·m te§.ckkür ve hem de 
en samimi kardeşlik hi.<lerimizle 
mul,abele etmek yani öde$7lll!k 
borcum1ızdur .• 

AKYEŞİLSPOR 2 nci REiS! 

Şehrimizdeki Vekiller 
Birkaç ıründenberi şehrim:Zde 

bulunmakta okın Dalill.'ye V eb
li:ıntt B. Faik Öztrak İktlsat ve
kilimiz B. Hüsnü Çakır dün ak
şaoıki trenle Ankara ya avdet et
m · şlerd ir. 

IKDAll'IN l!dı b1 Tefrikw Mıiiıiı--. 
"ıbı ı'lamadıP-..rum üziiıüycınlııınw. 
ben bulduıın, biraz sonra getir&
cekler. 

biı- Pnıs ·alıya izlıe.r edılnıesme 
çok kızdı. Kaktı, Jilberti aradı. 
Yatak odasına girdiği zaman Jil
bcrti sezlon~a uzanın·;, .ğlıyor 
buldu. Edıınonla öpüştüJ(i.ı sıra
da mad m Diı1aher~ kapıyı aç
mı.\'. bu h'}li görır.üştU. 

na veda etti. Aııriyete döndü: 
- Ga.rloben baba Fuşarla mcır 

.ıı;ul oloı;cai!ını vadettı. 

BOZGUN 
1 Y--:_ l!MIL;= ZOLA ç..i._: RLAMI IZZ~ 
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H.:ı.\<ııı ız, odıınmz, .belki de 
ekm ksız Parıste biçarenm ~ 
11e acıyorum. •• 

Tedav et(JJ(.c ~ 
tıı ne a;emde?. Gör\i.yor -

va, ıay il şey .,.. bil yonmı.. •• 

1 

mı -ı;eldin? ı 

t arıpb h t..inıhl- ı 
y . enb re cev p -
d . A ıJ Jan .çn g• lmeınişti? S.. 
b F .ı.r e .; .ecek olıırııa 
ecvgili hastası ile kimse artık • 
Uı dar olmaıdı. J lbert m6gtd>.. 
si devam etti: 

- o <;ncUk bÇ."O mı bira~ 
cın var?. 

.Aıırivct baba Fulaqn -.ıtJt 
edik!~ bab~: 

- Sahı d<ıdi, bo sabah daoua+
twn. fyi ettin de aek1in. oıvmM 

me$1 -0lmalıy.12. Üç ı?iiz> kalmaz 
baba Fu..-.ım 1rurtan:rım. 

Yemek odasmda Anriııet, F.d
mouu R(>nmce pek ~ Bu 
gllıel ~ r.asıl ohmıştu da dl>
J!üşte lı:olnnu Jamııya ~ 
dı! 

DöJahexs; 
- Baba. .Fuşıaı- .için ~~ öy

le mi? Vah vah, ben bu a-kşam 
gidiyonnn. fakat ka= bu iP 
!ı.ıınedet-. 

Karısına döndia· 
- Edmorı., ~ ""'1leııwıdfı 

mi 
J'.Uber:t ba:Y.sm ~ lldmo ~ 

1abaktl: 
- ~ lııeş:tl1 
- p~ İQİlı. Dir dııme1. 

- ç.oJc teşekk.ü:r ederun. 
Yemekten sonra kahve içerlero

ken Garloben geldi Jllberti.n hi.
maye etti{ti bır ame'eyi tahliye 
ettirdiğim ı;öy ledi Ji.lbert der -
hal Anriveti takdmı ett : 

- Aziz arkadaşırnd..,. Remili
de tevki! edilen <:ift<:irun yeğeru.. 
dK. 

- Ha, bu ıınes'ele mii'lı:mrur, 
hllrnem e'tmden bir şev gelir 
mlf 

- Ben.i cok mcınıDUn etmjş o-
lunıınuz. 

Atırivct ilave etti: 
- Size minnetta.. kalmm. 
Bu =da Edrnon p_eldi, J:ı -

bert.!n ltıı1'ıbıa btr şey söy !edi 
D=teUvı Retiroı ler<li Çıktı -
lar. Am:iyet ilı:i erkekle )"lLIDJ% 

kaldı. ~ önüne büzfil -
milo otıııwoc, DO~ harpten 
kımuşuyor, Garlobene konyak ~ 
ram ediyordn. Döhherş sull:ı ta
caitaa ldL .Aıııı-lyet bu. a:rzıınuD 

Am yet şaştı: 
- Herkes seni Prusya ınııı met

resı sanıyor! 

- Pnı.syalHMn m~•. l~ bir 
adam!. .. Ha 'lr hırnr, k:ıt'iYY=! 
O ben; sev.yor, beD de onunla a
lay cdiyor-;,m. 

- Tehlikeli l:.ir oy un. 
- Neden tehlikeli o sun? Ümi-

duıi kesin<!e kalkıp gider ... 
Baıba Fuşıı.n tahliye ettirecek, 

buna mukabil de benim elimden 
bi:r f 'llCal1. <;ay içecek. 

- Pe.kı ya kaynana:n koc.ıona 

ııöylerne ~ o acak? ... Arruna ben' 
seniıı ~lrve metreslik etti
ğiıı.i <ıuyduğwn zam= öyle si 
nirlerdim k:, Edrnonu mazuT gti
rüyorum. 

Bu aıra.d.& Döla.ben;le annesi o
da~ ~-~ kaıns ... 

Anıivet o akşam Remiliye dön
dü. Üç gün sonra da ha.ha Fuşar 
geld:. 
Janın ayai!ı iyil~ti, g;tmek 

isrv rdu. Arr·yet byle üzıildU 
ki bu üzüntüsüııii sııkL yamadı, 
hruiı Morsccn haber alamamış -
lardı. Yap.valnız kalacaktı? 

Baba Fuşar bir vı.><ın z.yateti 
cekti. Anryet Janı S<Xlana kadar 
geçirmek istedi .. Gtttiler, a.y~ 
!arken Jan öy liyeeek söz bula
madı, kollarını açtı, Anriyet.e saı
rıldı. al(',yarak öpü.';tüler. O ge
ce Anr;vet sabaha kadar ağladı. 

-7-
Södan haa-b.ııden soııra ikı Al

ınan ordusu Paris • !i:7ıe yüni
ınıvc l:>aşlamı. tı.. Parisın her tar 
rafla irtibatı kesilmışti. 

Mor.Is P"ri?an b.r hak!eydi E
g~ Almanlar cesaret etselerdi, 
K.arusel meydanrnda ordugah 
kurabilirlerdi 

(Aftuı var) 

Bozuk gıda maddeleri 
Ltaıı.bnl piyaı-mhı halka oü.

:rölen gıda maddelerinden pek 
ı;<>iunıın bozuk olduğu rivayet
leri, nihayet belediyenin resmt 
lstatlstilderine dayanılarak tev
sik edildi, gazetelerde, bile ya
pan esnafın daha sıkı kontrol 
edilmeııi lüzumundan, belediy&
dQ bu i 1 görecek teşkilatın kifa
yetsizliğinden pek haklı olarak 
ııilal;yet ettiler. 

Aylardanberi devam etmekte 
olan bu şikiyetler, nihayet nı: .. 
Y• uzaya ip olan Eyüp gibi, dU
dıea dile, ağudan ağna dol84" -
rak mahiyet degi~tiTdi, çok kişi 
beled:yenin ihmalinden şiüyet
çi oldu, belediye esnafı kontrol 
etm d inden halkın zehirlen -
mekte olduğu söylendi, bu hal 
belediye için şindir dendi ve pi
yasadaki bütün gıda maddele -
rinin bozuk olduguııda ittifak e
dildi. 

Hallan dilekleri ve gazetele -
rin ~yatma karşı hassas da't'
..,...makta, yakın al3ka gösler
mekte olan belediyemiz, her ne
dense uzun ıriilddet bu ~yet
leri tavzih etmek liizm:nnnu cör
medi ve nihayet dünkü guete
lenle, bu mes'cleye dair iki üç 
satırlık, yan tekzip, yarı tavzih 
bir haber intişar etti. 

Bir gazete. bu nıes'eleye dair 
belediyeden şöyle malftmat aldı
kmı yazıyor: 

·Tahlil edilen ve bozuk çıltruı 
nümuneler herha.'1,!(· bir madde
nin hev'et· umu.ıniyesiruien alın
:ınış alelade oümuneler değildir. 
.Biz, nümune alırken daiıa ziy~ 
de bozuklannı tercih erliyonız 
ki. böyl,. fena şeyleri sattıklıml\
da.n dolayı satıcııan tecziye ed&-

Dün bir ka ıyonj 
kazası oldu 

Bir kişi ağır, iki kişi de 
hafif surette yaralandı 

Diin sabah Beşi:kta..ta bir k-.ım
!Y'O'll kazası o.."bnuş, bir kişi aoğı.r 
-.e iıki k:i.şi de -hafif srn-ette yara
~ı:<tı.r. Ka:zay.a şo.för H~ 
nirıı iıd.aTesindeki Beolediyenin 138 
nurmırah kamyonu ~dl>eoo alımuş-
1ıu:r 

Akaretlerin Macıka tarafındaki 
carlcl=ine dof:ru ınrne kk ohn 
lkamyonırn lbirdrolıire irenieri tut;.. 
mamı:ı w ar..ııa 4>üyfrk bir :.iir'
atle yu'kus a:s:?ğl ~itımiıye baışlıa
ııruştrr. Şoför, tıranway e<ıdıde -
eme ç~:m kamıyomı art,X idare
~ muktoedir ola:rnaınış "" "1'aıba
yı ~lım~ sarayırun dıuva
ıt!arma çarptıımıŞtır. 

Sür'ırtle duvara Qlll'P.'.lfl kwn -
!Y'(1rl ı>arealanrnış ve du ·arda bir 
..ıedik a.ı;ılımııştır. Kamyurıu.n 
iirzı::<riı:de bulwıan oopçü Bekir 
ımüsadaınode hava:ya fır' y aıra k 
yen. düşınüs, aıva:liı kınldık'.an 
lbaşka mu'h :o:ıl:if YCL"lerin~ "' agır 

KIYMA 

ÇOCUKLARA 

Zekl Rıza Sporel bir makale
sinde şıı fikri müdafaa ediypr: 

- Spor bir ders olarak mek
teplere sokulınalulır. 

Nanemolla, yazıyı okumuş 

da: 
- Bu bir terbiye ve talim 

mevsu1L Belkide daha hayırlı 
n daha feyizli olur. Çünkü, 
ders halinde olnuyan futbol ve 
•por sAlgmınm talebenin ça.Lı.
ması üzerinde yapmış olduğu 
tesir bu suretle zail olur. 

Halcikaten, bea de :;öyle bir 
çİn onu da çık:ımıamıslar. 
tanıdıgını iki tıı eben'rı futbol 
aşkı yüzünden bir türlü liseyi 
bitirememiş olduklan bir lev-

ha halinde gözlerimin~
na dikildi! 

EKSERİSİ 

BOZUKMUŞ 

Bir gazetenin verdiği hava
dise güxc ) cdiklerinıizin ekse
ııisi bo<ıııkmnı<. Muayeneye 
verilen 24 helva uümuuesinden 
19 u, 1% sirke nümwıcsinden 
10 u, 2 turfu nümımesiııden 
2 s~ Z yoğurt nümnnesinden 
2 si lıoıuk çıkmış. Bunlar, bi:r 
kaçının misali. 

Nanemolla ile konuşuyorduk 
da: 

- A.. KardeJim, bozuğuna 
saynıak kclay. Marifet düzı:ü
nünü ve doı:rusmm haber ve
rebibnektir_ 

Dedi. 

l.m ve bunlaın mahkemeye ver-
diğimiz zaman eltınizdeki bu ra
porlal'la onların ı;:uçlarıru tevsik 
edeb lelim. Yoksa bu ne · e, se
lıir<le hep bÖyle bocruk ıı:ıevad • 
dm satı'dı~ manaa.nı ifade etr 
mez.• • 

D l(ez bir gazete de ~öyle di -
yor: •Salalıiydtar bir z<>l, bu hn
ınıstaki sualimize şu cevabı ver
di: 

cMesele çok y aııillj anlaıplrrıalr. 
ta. ve sanılrna.ktaılır kl, bu obo -
zuk> lar, lfıalettayin nümune -
ler arasından çıkmaktadır. Hal
buki. bu meddeler, bmm bO'luk
luklnrından şıiphe etti.'.:iıncz mad
delerdir. Ve bu tahliller, o ma -
delerin piyasada saıtışa Ç.ıkanlma,. 
La.rından evvel yapılmıştır. B.i.. 
n.a<>naleyh. onların bozuklukla -
rından, bu derece bedbin hükiim
ler çıkarmak, hlç de yerinde gö
riilemez.! • 

Hangisi.ne inanalım? Belediye 
bozuk gıda maddelerini piyasa
dan mı topluyor, yoksa piyasaya 
cıkar'1madan önce ıııi t"'J>latıp 
muayene ettiriyor? Halkın sıh
hati ve canına temas eden bu 
nıea'elede daha vazilı, daha sarih 
olmasını, bu husustaki tekiip v& 
ya tavzilıleri kulağa yan resmi 
ııekilde tıslayıp resmen ve açık 
açık SÖ))emcsini tcnıenni cdc4 

riz. Eğer, gıda maddderinden ~ iiz 
de doksan dokuzunun bozuk ol
duğu kanaati kökleşıniye başllll"' 
ken, belediyenin ağzından mun
yeney., sevked.ilcn maddelerin 
nereden, ne suretle ve ni in aJı .. 
rup mu yene ettirildiği de muh
telif rivayetlere yol çaıı;:ı, bed
bin hükümler çwkarmamak ka
bil olmaz. 

SEL.l.MtfZZETSEDE5 

işçi . patron 
münasebatı 

E ;;- ~lı bir şekilde 
tanzim edilecek 

Esı:ı.a.f Cemiyt.ıtl.eri heyeti wnu
ıınıy"'lfl'indc verilen karar.tar mu
cihlınoe işsiz esnaf!!aırla it;çi ara
yan paıliroıılac arasınıda.lı;i m ii.n&
sebatın esaslı bit şeki.kl~ L1nz'mi 
lr.ararl~ıcılrn ır. 

'l\v.gaırtaı-, çır;ı,'k, kal!• v, em
saıl!I ~i IK<r cernly t mensubu 
jş aradığı zaman cernıyef..! •mira
ca.at ederek ismirti dcf•er • 'rnv
deıitirecektir. Patronlzr da işct ih
ıtiyaı;larmı hı& '. 
bımlan her halde cemiyetlerin
den ı..min edeooklerJa-. 

ISUT€'1.1.e y..ıraılamnıı:t..ı.r. Şct'.JJr 
ıHüsovin ve yaıııında oturan \,°)p
oii Güzel de muhteli.f yr.:rlcrinıdeıı 
Y.all'"'ıa-nım 5lardır. Ai!ır ) 'rr J ı 
Bel ir baın:-ın hir lı.:ı.lıde Beyoğlu 
has' aihan~sıne kald, ılı."ll~, _,. 
ya;rn.lılıır tcrlavi aMma aJınznı:; -
Jaııchr. Kaza hllldmııda talık ' aJ. 
vapı mak~ır. 

TALAŞ 

YOKSA 

Yumurtalarınıızı satın al -
mak için çok talep vanwıı. F .. 
kat, sataınıyonnuşuz. Sebep Je 
tala4 yokmuş. Yuıroslavyadaa 
gctirtenler olmuş, fakat, i<ora
teujan müsaadesi olmadığı i-
çinonn da çtkarıınııını:ışlar. 
N anenıollaya: 
- Ne denin dcdnn?. 
- Talaş yok amma, te~ 

da mahal yok. 
Diyerek, ilave etti: 
- Yumurta ııandıklarma sa

man koysalar, 2yni hizmeti gi>
riir. 

GÖZCtl'LERİ Mİ 

VAR .. DERSİN? - ~-. ---
•Tan• eazetesinin içine ve dı
dı~uıa ait her gün bir haber 
neşretmek •Yeni Sabah• da to
anıül halin o geldi. 

Sirkecide bir kavga olmoıı. 
Yeni Sahalı yapıı;tmyor: 

- Tan, matbaHı önünde bir 
adam yaraladılar! 
yordum de, 
yorum da, 

- l\fntlaka başka işleri yok
tur, Tan, matbaasına bir göz -
di koymuşlardır. 

Dedi. Acaba Tan'a ıw, m ._ 
baasına mı; göz mü, göz~ü mit 
ko)dnlar? .. 
Yalnız Nanemolla da, hen de 

işin bu tarafını kestiremedik! 
A. ŞEKİP 
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arıc 1 ıcare ımız Bu moe'eleyi, daha bir hafta · J • önce yazmıotını, bugii.u yl • 

1940 yılının ilk ayında 5.010.560 
liralık ihracat yaptık 

Ankara. 17 (A.A.) - Ha~ici 
ıtiıcarctimiz haki<ında verilen :res
mi raıka:mlara gôre, 1940 yılının 
ın ikincikanun ayı içinde mem
leketlımlııden 5.010.$60 lira değe- j 
rin<le 22.770.593 kilo cqya çıkarıl
ıınış \'E! bL>na.mukabil 10.807.652 li
:ra değerinde 72.815.909 kilo eşya 
ibhaıl olunmuştur. 

1939 yıhnlil> ayni ayında yapı.
la'll ihı,acat 9.095.696 lira ve itha
U.tıımız ise 11.725.030 lira idi. 

G<?ne ve"ilen rakamılara göre, 
1940 ikinc>kanun ayındakii başlıca 
itftıalat \'e iıhracatnnız anıihtcli.f 
m€1!Ilb.iketlıc<r a:rasında şu suretle 
inklsaan eylemektedir: 

Ab:ınnya: 180.158 lira değeıın
tle 399.190 kilo ilıraeat'!a buJunul
mıu; ve buna mu.kBibil bu mem
led.-etten 2.011.280 lira değerinde 
3.234.671 kilo ~a 11lha.l olun-
muştur. 

İ<alyaya ~ apılan 2.894.752 lira 
değerınde 14.821.097 furacata mır 
rr:ukalbil bu nıamleketten 741.438 
lira ®ğerirıde 1.622.423 kilo eŞ
ya i\ıhıı!l edi.lm ir. 

İngi.Jitereye 2.172.710 ma değıe• 
rmde 14.489.369 liralık ihracat 
va'Pıl:masına mıikaibil bu memle -
keLten 396.719 lira değeıfode 
687.878 kilıo e•ya illhal eıdidanıi$tir. 

Fransava 1.521.794 lira deıiJ$rin
dı; 12.319.604 kilo c;.>v a ihraç edil· 
mi~ ve buna mukıil>il Fransaıdan 
mmrtl~ket.L'nize 396.719 lira değe
rinde 687.878 ki1o e<ıYa ithal olun
muştur. 

BirlC'!ik A.mel'lka 1.539.618 
Era degerirıde 14.792.9!2 kilo ~
ya ihracatı yapılımı.ş \'e 'bu mr.m
tc.ket.ten 706.095 liı'a değerinde 
8.264.686 ki:lıo eşya ithal edılnıiş
tır. 

Musolini Hi lerle 
bug ·· n görüşecek 

(Bas tarafı 1 inci saı.:fada) ı 
lfunat alan mahfiller, Musolini 
n'n Brenner'e ı:itt ğini teyit et
rnekted rler. Buna binaen, Mu
solinlnin ya İnnsbruek ve yahut 
da Münich'de !Ltlere mül~ki ola-1 
caf! lıda şüphe kalınamak.taciu·. 

1 

Bertin. 17 (A.A.J - Italıyan 
Faşist Mıhsleıi Jmm~ndanı Ge-: 
r.! rol Melclı.ieri, Hitlerin daveotı 
üzıerİille ,cwna günli garp C<phe
sin<le yukarı Rhln mmtakasını zi
:yareL et.ıniştir. ·Geımral Mielchi
<'m·~-e Italyanın Bcı.Jıüı ata.<;emi
liteı. MaN11<1 .~, ba.şkwnaı>daınlı· 
f:a ıırensup bir çok Ubay refıı.kat 
~ldivordu. 

B r s:ra bı..Ln s •ına.'O!ar, j,~ 
•ES"s:ııtı \ e kıızaıı:: tlardm yerler 
geci ~iş ve toı:ıou mevzii !büıLün 

·• nr,ı.<t;iylc görüb-ek ziyar.:ie 
nl'hayet verilmlştır. 

Burl::.. 17 (A.A.) - .Berl.:in 
Rooro-ı. Tokyo• meııınuası Alman 
ricaıll"..ien blrlnin ısı:nini sııklı
yan Uç yıldız hrwlı bir ına!kale 

Vels Amerikaya 
hareket edecek 

(Ba~taraf; 1 incide) 
r.nde hasıl ola.n kanaate göre Av
rupanın vaziyeti üç haftadanbe
r, çok ink..şaf etmiştir. Ve şimdi 
kat'i bir dönüm· noklas:nda bu-
lunmaktadır. • 

Sumner Vels'ln Romayı ilk zi
} ~reli ile ParL'e avdeti .arasın
da bevnelm:lel sahada mühim bir 
dci{isikllk Iıusulı;: gelmiştir. 

Roma, 17 (A.A.) - Alman bü
vük elçisi Von Mackensen'in dün 
akşam BerLne hareket ettiği 
bildirilmektedir. 

İyi ma!Umat alan mahfillere gö. 
re, Mussolini ve C'ano pazarte
siy; salıva bai(lıvan ı:e<:e Roınaya 
dönecekler ve Duçe çaqamba gü. 
nü saat 13 de Cenovada vapura 
binecek olan Sumner Vels'i bir 
kerre daha kabul edecektir. 
Rom~. 17 (A.A.) - •Su.mner 

Vels• Ducc tarafından kabul e
dilmist:r. Kont Ciano ile A'11e· 
rika sefiri bu mlilakatta ıazır bu
lunnıu;;lardır. 

Roma, 17 (A.A.) -S~mner Ve:
sin Papa ile gf,: me tari!'i pa
zartes: günü saat 10,30 olarak 
tespit ( dilm~tir. 

Roma. 17 (A.A) - Kont Ci
ano, dün aksanı C\inde, Vels şe
refine huslisı bir z vafet. vermiş
t'r. Bu ziyafette .Amerikanm Ro7 
rna bt yük elçisi!~ diğer bazı İtal
yan r'ca ide hazır bıJunmu.,tur. 
Ve' ~ <llf:!er lıükU.nc~ iı1erkez
krinde oic. u .u ı:ıbi Romaja da 
yap!.!' . ~lakatLır hakkında hıc 
b.r , v sorlcme. ~ srar et
me~ te ~~ 

Kahirede örfi idare 
Knct re, 17 (A.A.) - Örfi ida

renin. Anını ınütcakıp alınan ted
birler ve Almarya ;le mlinasebet-
10,:ın k s lme" üzer:ne Mısır hü
kunı tı A;man rnamul.9.tını ilan 
ede!' ıevhaların ve afişlerin kal
dırılmasııu emretmistao. 

Bir tayyare düştü 
R[).'lla, l" (A.A.) - ll'l:Ifuıo • 

Trpoli i v pan bir İtalyan 
İ.i)lJ ·esı S • )Qı- dası üzeııine 
dfüımüştür, 10 yolcu L dört ki{ıi 
1 mürr ~:ı.' öl .. ,ı ir. 

... .ıeşretırnekıtedir. Makalı.ede Von 
Rubben1.rop'un Roma seyahaı1.i 
hak.kında Franı;ız - İngiliz mat -
bua<tında çıkan t.efsink'l'<ien ,baıJı -
set.mek.tedir. Mak<il.'tl!.n ımu -
harıriıri Alıman . ttalyan ittifakın
dan da b~hsebm~ kte \"e bu JlM ifa
kın yaln12: kuVV<lle de~ ak>l ve 
b3.Sir<"k de i3tinad dıt)ğini yaz
:madaıdır. 
Bükr~. 17 IA.A.) - Romanva 

o:ıençlik ~.şkil.itı rei8i Sidorovici, 
Senaıtoda vaptığı Iıeyan;:ı,tta, İta! 
1-adaki son ikametl esnasınıda B. 
IMussıolil' .nıln IV.mıanyayı her 
türltı taarruza kaırsı miW.afaa ed, 
~ni kendısine söyleımiş ol

duğunu btidirnnıştir. 
iBuna muka.'bil, Bükreşin sala
yıe.tfü ımaıhfilkri İtalyamın Al

ıır.anya i~ mı.ıtabık ol<l.rak Ro-
manya hudutlarını garanti elırnek 
<IEiklıifinde bulımd~u şayiasını 
şimdiye ka<l'ar tekzip otmi~cr
dir. 

• 

Finlandiyada 
(Bas tarafı 1 inci sayfada) 

H~ fabriıkalarına verilen iş
çiler üç ay daha bu fabrikalarda 
;pka edı.lmiı,leror. 

ffi:J..sinki, 17 (A.A.) ..,... .Pa.siıki· 

vi. bir hevetm başınıda 18 maııita 
Moskıovaya gidecektir. Haynt 
Mıook.ova hükıimebi ile muallak- i 
ta ıralan '!lleOOleleri ve bilhassa 
Rııs . Fin hududwnrun sariJı bir 
şekilde t;a,hdidi meselesini ııörüı;e
celktir. Sulh muıılıedesinde d~
piış .,Pilen ik'tuıııdi mı<selelere ve 
ıüp!ıcmıaıtıık anünasebet Ieııin ~ 
niıdıeın tesisi içm görüşmelere de 
ba~lanaca!khr. 

Pasikivi, SQ.vvet hükfmıetine 

Fiın paı1la.mı.'Iltosunca tasdik edi· 
len mualh~deyi de tevdi edecek
tir. 

Hclsin.ki, 17 (A.A.) - Pasikivi, 
Moskova müzakereleri hakkında 
Havas muhabirine >lıeyanatıta bu
iımmu!'tu:. 

Bu b~yanata nazaran, Mo&kova 
müzakı.rcleri sıra.>ında Ivlolotxıf 

Rus Çarı Deh ?el~omın adını da 
anmıştır Simdiki yeni hudut a· 

ğı yukarı 172i Nv-slad sul'h mu· 
al~C<ie:rnun huduilaı-ıdır. Bu mü
n.as.lbetle Delıi Petı-o Rusyaya 
teı,kroJen lıopral<lar için İsveç'e 
iki mil;~n föa~_.,. tediye etmiş
tir. 

Pa.s".k" '• Fin!~n: ı) a • RU!S sul.Iı 
muahııd.sin<le ı:Wı hükilinlı>r bu
lunduğunu tE!kzip e:rlooıiştir, 

iHuusinen halk hükıiııwt~ g&
lirıoe, Pa.> kıvi ta:>Ti:lı 0<b:nişHr ki, 
Finlandiya teyet.i meşrutiyeti as
la itiraza uğraın:ınıış ve Huubi
nen'm adı anoaJı: gı;çicı olarak 
zikredilımi.ştir. 

Finlandiya • İsveç • Norveç te
dlfüi ubtifakı hususunda da Par 
s.kivi bunun Moskovada rnevzu
ubahsedilm ı:iş olduğunu ve 
Moolmva muahedesinin. üçüncü 
maddesine de muhalif buluronar 
dığım sıöylomistir. Cünkü mez. 
kfır madde. fıkidlerin digeri aley
hine ımütevecc. lı btr iitlfaka g;x. 
tııivceo:lklerııı.; musarrahtır. 

(ayyare erı ne yazmak mecburiyetinde kal
dım. 

(Bas tarafı 1 inci saııfad"I 
Bir dü;ıman tayyaresi dilifilrül

müştür. Diı}er tayyarelerden de 
hasıı:ra uf(rayanlM" bulundu~ 
zannedil~yor. Bu taarruza 14 du.ır 
ıruın tayyaresı .iştirak eylemiştir. 

Paris, 17 (A.A.) - 17 Mart 1a· 
rihli sabah tebJ.JAi: 
Alınan kıtaatuun taarruzları 

mütemadiyen artmı., olduj(undan 
dünkü gün ve gece mutadın hila
fında bir hareket ve faaliyet gö
rülmüştür. 

Bataryalar faat:yete ı:ecmiştir. 
En ziyade faaliyet gösteren mm· 
takal~r. Sarre mın'akası ile garP
te bunların sahilinde kfıin mıtı
taka ve Vosgeslerin garp mın· 
takas: o'muştur. Bütün bu mın
takalarda topçu faaliyeti görül
müştür. 
Fransız tayyareleri, Alman ara

zisi üzerinde keşof uçuşları yap
mışlardır. 

Kopenhag, 17 (AA.) - Bir AJ,. 
man askeri tayyaresi bugün saat 
00,30 da bir Holanda adası üzerine 
düşmüştür. İki k~ilik müretteba. 
tının paraşüt kullanarak kurtul
duklan zannolunuyor. 

Amsterdam, 17 (A.A.) - 2400 
ton.:uk &rint Amalana Holandı& 
vapuru sima! den'zınde bir may
ııe rarparak batmıştır. Mürette
bat kurtulmu~tur. 

Londra, 17 (A.A.) - Ha:rbiye 
NezareU.nden tebliğ edilmiştir: 

Fraruıada · İnı('iz askerlerinin 
mezuniyetleri muvakkaten tehir 
e<l:Imiştir. Normal mezuniyet -
Ier imkan hasıl olur olmaz tek
rır baslıraeaktır. 

Ruzvelt'in 
• 

mesaıı 
( Ba~tarafı 1 incide) 

'raıklarsa bamı haıkiki olaanaz. Bir 
o~rış, .nsanlara mü$terek anlaş
maz emi.nıni bulırnııil<: lırnk~ını ve
'' n ulıkliler hakkında seııbE"Slt mü,.. 
lı. ''eln i inkiir ettiği takdirde ba
" • ct.li ,.e kıyıı.sotli olamaz. Allah 
unutulduğu takdirde barış adli o
;.m,şz. İste bu esash şa.ı1ılar umu,
tulmus olduğu içindir ki, dünya 
u:: umi harpten son harp!er ara• 
sı dal i yıllarda hakiki blr ba
n a rn alik olmamıştır. 

Be"'l'm, ölmesine !rokan olnu
yrn adalet ve ka.rdeşl.k ülküle-
rinin nihayet rııuzai!er olae~ma 
itimadım vardır. Bunlar en y\llt. 
sek l' sani ülkülerdir ve müdafwı. 
ve muhafaza edileceklerdir. Bun.
lann zaferinde bütün dünya lçl.n 
kaz-.nc varoır ve bu zafer'.n mey
. vesi, işte barıstır. 

Vaşinı;ıton, 17 (A.A.) - Havas: 
Reisicumhur halen NevyorkW. 
toplanmış olan hırlııtiyan c~ 
yetleri konı:re•ine mesajı B. Ruz
veltin B. Vels'i Avrupaya gön
derd klen sonra hak.ikt düşünce
sinin ille ifadesi olara:k te!Akki e
dilmektedir. Bu mesaj, Ruzvel
tin dünya barış şartlan haık.kın
daki tel!kki$nde bir deği..ud!k 
olmadıRıııı ispat ediyor. 

Bundan şu netice çıkmaktadır 
ki, Reisicunıl:ıura atfedilen bir 
mütarekeye davet tasavvuru doğ
ru ise, böyle b' r davet iıncak Ruz.. 
velt tarafından tarif edilen ve 
müttefik hükumetler tarafından 
ilan edilmL~ olanların ayni olan 
ülküler i~in mücadele eden kuv
vetler·n zaferi!e mümkün olab'· 
lir. 

Sen yapılan bir teftişten son
ra on ild sirke nUmunesinden o
nu, vüz kırk dürt yağ nilnıunes.in
den kırk biri, yüz kırk beş ek -
mekten Jı:ırk beşi, l irnıl dört par
ça helvadan on dokuzu, beş pey· 
nir nümune.lnden dördü, yetmiı 
beş zeytinyaj' nümune .. '.ıden oıı 
altısı ve iki turşu ile iki 3·oğur
tun ikisi de bozuk çıkmış. .. 
Şu hnlde, artık iş, başa düşü • 

yor demektir. Buı:ünden tezi yok, 
kollan, paçalan sıvayıp kendi QI· 
ciğezimizle halis yaa çıkarmak i
çin evlere birer birer yayık, hal 
ve p~kin ekmek ynpmak iQiıı bi
rer hamur teknesi, hilesiz helva 
için birer helva kazanı, birer 
moblak iyi, yağlı, lezzetli peynir 
için !eııırerler, gerdeller, zeytin 
yağı için fıçılar, filitreler, turşu 
irin yine fıçılar, kavanozlar, yo
iurt için hususi tenekeler, ko,•a· 
lar tedarik edip ve bütiln öteki, 
gündelik işlerhnizi bırakıp bu İŞ· 
lere başlamalıyız! 

Hem salt bu kadar olsa, yine 
ne ise, bizim esnaftan, bu gibi • 
!erin bir türlü adıım olamıya -
caklan, artık iyice anlaşılmış ol· 
duğundan, bundan sonra meyva· 
!arımızı, sebzelerimizi kend.imlz, 
bahçelerimizde - bahçesi oltnı • 
yanlar anartınıanlann taraçala • 
nndan • yetiştirmeliyiz. Hatti, 
köylerde olduiu ı:ibi evlerimizin 
önler.ine, artlarına kiiınesler, ,.. 
ğıllar kurarak, tavuk, koyun, i· 
nek besliyerek yuınurtalarınuzı, 
sütlerimizi kendimiz meydana 
getirmeliyiz. Sonra, gündüzle • 
ıi öğle yemeklerimizi emin ola -
rak yemek için eski mektep ço• 
cuklan gibi, birer sefer tası uy
durmalı ve yenıekforimlzl, her 
gün, bunlarla çalıştığımız yerle
re . taşınıalıyız. Bunlann" dahası 
da var amma, fazla baş ağntıııa· 
mak için ben artık yaznuya lil· 
znm gönnüyorum. 

Artık bu kadan da pek çirkin, 
pek ayıp, pek günah! Havadan pa
ra kazanacağım diye, hemşehri· 
sine, komşusuna, yu.r:ttaşına bu_ 
kadar bozuk şeyleri yutturan 
bu düzenbazların, bakalım, ne 
zamıuı çanlarına tamamlle ot tı· 
kanacak? 

08!\<IAN CEMAL KAYGIU 

Sovy.et-Romen 
münasebatı 
(B~ tarafı 1 inci sayfada) 

tJııadi imtiyazlar nıukalıılllnde hu· 
dutların. gars.nt. etmek için Al
manya tarafın.dan .Romanyaya 
tekliflıe.rde bulunulını.:.s olduj!unu 
Ol'tızya atan guetenin Popolı> 
d'halla arlındalıi 1taı.yan gazete
si olduAunu )"111211Ilak1ıadır. 

.La Triburut dl& La.usıınne. ne
ıtioe .alarak, bu plıA,n,ın Raınanıııı 
en mii:lılm ve ttl;m resmi gau
telerinden biri tarafından neşr&· 
dilineısinden trtıaıl~a hükOmetinin 
haıLyanuı Baikaııılardaki Heııe
monıya tı.~üslerine k11Yıt ve 
ı~ız ~i.ra.lc etııneıne.ktı,,. ve bu 
teışebbüsleı resm~n ımuhalelet 

etmemekle bera;ber davbelerlnden 
krJdi.sin.i ılronııınıva çalışmakta ol· 
l!luITTı neticesin.i: Istiıraç·etm~lk ı
c:>l!:r.1ıtiğin.i yaıırna.ktadu·. 

Ribb,ntrobun M.oskovada yapacağı temiislar 
Almanya Ha~kiye Nazırı Von 

Ribbentrop'un geçen hafta Ro · 
maya yaptığı seyahat, diplomasi 
hadiselerinin gizli bir safhası ha· 
!inde kaldı. İtalya, Almanya ga
zeteleri, bozıılnıamış ıııiln·cr si
yasetinin ku,-vc~lendirildiğin • 
den balı•eylediler. İngiltere, Fran
sa gazeteleri, çe-itli tefsirlerde 
bulundular. Bir kısmı, Von Rib· 
beııtrop ile M. Mussolini, Kont 
Ciano arasındaki görilşnıelerin, 
İtalyanın Almanya lehine. harbe 
i~t':rakini temin eylemedlğini bil· ı 
dirdi. Diğer bir kısım gazeteler- 1 
de ise, Sovyetlerle İtalya arasın
da ınezkilr mülı1kattan sonra yak
lnşnıa ve bir anlaşmaya esaslar 
hazıdandığı iddia olundu. l\lüla
katın mevzun ile verilen karar
ların gizli olması, neşredilmiş res
mi tebliğin kat'i hükUınler .istih
racına müsait bulunmaması, bll
tiln nıezkilr gazetelerin yaptıkla
rı tefsirlerin tahmin mahiyetin
den ileri gidenıiyecejjfoi sö~·le • 
memlzi nıünıklln kılar. 

__!iizde ~O den Jaıla ve kat'iy-

yete doğru istidlaller, tahnıinler 
yapılabilmesi. bu gibi siyasi mll
him, gizli kooıışmalardan sonra 
tecelli edecek yeni ha·reketleııi, 
hadiseleri tetkik ı'1e mümkün ola. 
bilir. Biz bu esasi ele alarak, şu 
neticelere •·asıl olabiliriz: Roma 
müliikatındnn sonra Poııolo d'İ· 
talia, Popolo D.i Roma, Giornale 
d'İtalia gibi İtalyan gazetelcrile 
Almanya gazetelerinde çıkan ya
zılar, demokrat devletlerin siya
seti aleyhine şiddetli hücumlan 
ihtirn eylemektedir. Ayni suret
le İtalya gazetelerinde Sovyet • 
Alınanva dostluğu, Sovyet siyase
ti lehine yazılann fazlalnşhğı da 
görülmüşltir. Yine Almanya • 
İtalyanın iktısadi iş birliği kuv· 
vetlendirilın iştir: Bu gil;i del&
ile, hadiselere, Italya hükftmetl· 
nin hava, kara, deniz ordusunu 
yeniden takviyeye ait verdiği ka
rarlan da ilave edebiliriz ve Ro
ma mülakatından, Almanyaca 
beklenen neticelerin husul bul _ 
duğunu kaydeylemekte tereddüt 
edemeyiz. 

HAMiT NURİ ffil\IAK 

1 

KORKUNÇ BİR İHTİLAL 
!\Iedine sokekılannda yalın kı

lıçtlar µartı.yor, şohrin et.rafında 
ölbek Cibek çadırlarını Jnıran kafi
leıler ı;o.tralıroı·du. 

Hookes büyük bi.r asabiyet ve 
heyecan içindeı id:ı.. D .. rin bır 
sü:kıhet, şe!ıri'll üzerın.e teıh<iit. 
kar kanatlarını gerınJ.,t.i.. So
kakta hlr!ibiPlerine rast ıf~ıl"11 • 
ler, ça tıK kaşlar altında parlhyan 
gö:ıtle"ini birlbirine dmerek, lro
nuşu:;orlarnı: 

- Ne olacak?. 
- Her ha.bde, kıo"kunç bir ll'=Y 

olacak... Eğer (hil.8.fet) ıllE'Vki
ini terk<'dip ;~ çek ms.e., ne iıla .. 

- Ya, çekilmezse? .. 
- Çebhmezse ... Hiç şüphesiz 

kıi, Medine sokakları kana bo • 
yanacak. 

- Aoa!ıa kend'si ne fikirde? 
- Kendisi ne fmir<:fF.. olacak! .. 

Maltiın ... 
- Hay, inatçı ihtiyar. 
- llfosele. ihtiyarın inadında 

değil ... O (Mervan) olacak heri
fiın daha htı.lfı ku llamnak i~edı· 
ği hilie Ve de.;t:.alerde ... Bu adıam, 
bedba1lıt (Haılife) )'·· t1)likı bir l<a· 
ra vılan gilbi öy'le bir sanlı~ sarıl· 
mış ki .. A,yımıak mümkün dı-ğiıl. 

* Soka·k!Larda ve :m r.)"Ci&nIT&rda 
bövle kıonuşınalar df'vaım eder -
ken, {lk;sıılü Elkroın Efendimiz) 
in se..•gi.1i yeği ni Hazreti (Ali) 
nin küçük ve müıtt,va.zı ıwind <'\ 
küçüık biır kandilin güçlükle ay
dıın'le.tııibilidi.ği bi'r odanın kuytu 
bir iköşesinde, (Halli'e 09ıı:ıan.) 
ile Aıli axasmda şu muhav~ ce
reyan cd>.Y'<>rou: 

!Haılill~ 09ıı:ıan - Yiı Ali! .. Çok 
tal.isi'l bir insan imişi.m ki, bu
gıün:leri gördüım. Bl>gün HaiJjfeı 
o:Iıa.ca.ğıma, locıŞke \"aktiy'le iştiral< 
e1ıtiığoiım \ll'aznlarım birinde can ver
sı;..vrliım.. Hiç olım8'llla, (şehadet) 
mertebesitı.e tTO!'diım. Böyle acı 
lhakare<lkr gömıeozdlm. Faka.t ne 
ya,ıxıyım ki, mukaddeora\ 'J:ına bu
n'ÜrllU nasip e'bıniş .. 

Ali - Ya Eıniiulınüıninin! .. 
Takdire, ~in kab:ı:hat buhcy?r· 
sun?.. V az\yetı bu hale geıtı1':fl 
senin tedbirJ!erfndeki kU5urdan 
1:>aSka bit· 7ey ~IJdu. Sım, (Re
ııulül:laiı) ın oohalbınıın ve ken.di 
halkiıki dostlarının sözlerini din
Lem:di.ıı. Oıll&rın ikaz vt irşad
larına eihıemımiyet \'eı-tnedi'll, ni
h.aıyet, vııziyeti bu ha.le ge<tirdin ... 
Tedlbb::OO ·kusur ed-cnler, t:ı:kdıre 
!kalbaıhat bulmaanalı.dır. 

İh.tii}'a:r HaliiL, .bıJ:;ını önüı:c eğ
di. Heyecandan titriyen paPmak· 
!arının ucu ile uzun ve hem be
yaz sakailır.ı karıştıraralk muka
l:ıele Ejfrti : 

- H:ıkıkın var, Ya Ali ... Şitn
df aniı:ıoruır. ki, ben h~ta dmı
şım... 1fte bunu, acı bıc neda
metle sana ~tılraf ediyorwn. Beni, 
bu m~ vaziyvtıten kUl"l.aıımak 
iQin, ıı:nden yardııın belcl.l:vunırn. 

- Ya l!lııı:iıillroüımiaıb:ı!.. Sen, 
Restılı'.illal:ıın en sevgili Maıbın· 
daııısın. A.raınuıda da yakın biı" 
karıılbet var. Bi.1irain ki, bu se· 
bep!erden dolayı bE<n :;ana her 
hıınuııt.a yardnn et.ti~ gibi, bu· 
gün de elimden .:ıı.len her şeyi 
yanmaktan QEikinıniyoo ğirn. hır 
ca.k şu \"ar ki, artık sen. hilafet 
mwklinde k~mnalısın. Bir ~ 
şev~ çekilip, ibadeLle meşgul ~ı
malısıı: .. 

- Hayır, Ya Ali ... İstıfa •de
menı. 

- Niçin?. , 
- Tali banıa, Resu.ü .ahın ma-

kamını Uı,an et1i. o.adan, aciz 
içind(' çekil'l!'rek, o yüksek maka
ma hüımetsi~Lik gö'11eremem. 

- Pekala .. Su haldı.·. büyük me
muriyc~!ere ,-erlestirdiğin hısım 
ve aıi-r®alarını de!'hal azlet.. 

- Bunu da yapamam.. Bilir
sin ki ben, aile raıbıtalarına karşı 
rok düŞkün olan bi.r ada:ınun. Hı
srm ve akraboonın, mevkilı:.rin
den düşerek h&lkın naza:nnda 
gU!ünç olmalarına dayanamam. 

_ Hiç o1ınazsa, (Men·an) ı ya
nından uzaklaştır. 

- Bu da <imdilik minnkün de
itil· 

-;, Niçin?. 
- Bil'iyoruın ki hatkm bana o-

lan lıusı.ameti, Mıeııva:ıı'm yüziln
dendi1". Eğer onu lbi.Nienıb!Te xa
nııından uza:kla~rıımaın, bu mü
te'lıevvir halk demal onu parça
lar. 

(,A.li), sükut ıt<tti. Kısa. hic dü
şünce ~lırdi. .. Büyil:k lbir mu
halbbetle sevdiği Halife Osmaru 
tehdit ed<>n büyük felAketin önü
ne gew;ShiiJmek için ba:;ıka ne ya
»abilirdi? .. 

Yandaki odadaıı hıı.fif hafif ka• 
dm \"e çocuk ıı '6leri geliyordu. 

K.:i.pının önünden, atlı ve üt!'\rt 

kafi.lelerin ıııe<ıtiıkleri işit.!liyorcb. 
Her zaman, eı-kerıd n uyuyan 
l\fodi.ne sehri, an!..;.şılıyordu ki 
.bu gece ı..")-umuyordu. 

Ali, şu aıı.ds. kaibind.ek, lztıra
bı tama.nLyle ifade eden bır ses· 
le sözüne devam t-ttı: 

- Yiı. Emirülımüminın!.. Şu 
halde, yapılacak bir şey kalıyor. 

- Ne.ctir?. 
- Yarın salbahlan itibaren, Re-

sulwJahın en ıı0,·dıgı . esh211>tan 
rnü.r:.\:kep bi.r meclis te ·kil ey
lemeılisiıı. Ye bundan soc.ra. o 
Inı€clis!'1 meŞ\·eretile iş gorecei!i· 
rj de"rlıal halka ilim ~ıt:melisin. 

Ha:lıfe Oırnıan, bu· kaç saniye 
teredciü.t ~irdi. O kadar mü.ş
k'ii:l ve bunalmış bir vazh e idi 
ki. (Ali) nin bli sıon ıokM nı red
dedemedi. 

- P:-.1<5.la, Ali ... B••nu, ·a'Pa· 
rım. Fakat bi.r sart ıle ... Bu m c· 
Este, sen de bulunacaksın. 

A.li. bird<mbire kolbinde bır eza 
hisse tı. Ac 0 ba Ü<>maı.. 1<-l'disin.i 
(hükfımet işlerine karışnııya ha
ris) mi zannetımtşti. Acı bir te
boo.siiımk gülüıus.di 

- Bövle bir mecliste benim de 
bulunııniı.mı ni ·in şJ.ı:t koşuyol'Sun, 
Ya F.m:rü .. m ürr.: nin? .. B.i;iı .. .:.in ki 
ben, halkın idaresaJe Uı.:ıllılk eden 
işlerden cl~i.ına uzak kalmak i&'.e
rhn. Ancak, halka zararlı olan 
bi.r *v i garür "" ışitirseım, o za. 
m:ın a1'iıi<a:da~ları ıkaz ederım ... 
(Ebu Bekir) e, bu yolda hizmet
ler e tınıechm mı?. (Ömer) e, ~'I!.iım
den gelen yardıanlar<ian Qekin
diın mi? .. Bana ihtiyacın <>lrlu.ıiu 
z.a:rnaınJar, senıden kacrn ta bir. kö
Ş"i.)'e giıılendim mi? .. Emin ol ki, 
ben1 vicdanı.mın emrcrtıtiği vazi
feleri, gcııe ifa ed<.'Tim. Anc:>k sen, 
artıık kendini 1'>J)!a. Şunun 'bu
nun te.;iri altında kalma. Dü:;.-ün 
ki, Reoulfillahın en büyük v.ıısıf
la.rından birt de. har İşi rıshxbiyle 
müşavere e!.n't" k;t... Ben sana kaç 
defa bu ciheti iht.Jr eıtim. Fakat 
d i trl.:! tem ed.İl!' 

Halife O.Wan, ezgin ve bit.kin 
bir h;lde idi. Z bun ma~lüp 
bir S<ı<i. cevao verdı: 

- Ya Ali'. .• A!·ı>k g"QITlişleri 
u.nut.dlın1. Bundan sônra, dalına 
semin reyinle harel;ı-"ıt ecleoeğim. 
Yarın s :bah, güzide eı;;h.ı,1>tan 
kimleri ıstersen seç, sarayıma 
gönder. Ül'larla müşav;,n~ye ha
zırun .. Elverir ki sen, &silerin ö
nüne geç. Onları, d&ğıt. Geldikle
ıi v.-ır leıre n tsınler Ve ~irleri
~ itaat etsinler .. 

Dedi. 
Ali, Halifeyi haklk•t yolWla 

sev"kedebi.!diği icin son derece 
de sevindi. Ka.Ilop gi1ımek isi.i
yen Haıl!ife Osınanı., kaptya kııdaır 
teııyi c.fü. Osma.n, kıy&ft'..tirııi te.b
cfü ed.eırek, (Ali) nin evine gizli
ce ,gıelmişti. İhtiyar Halife, elin
deılri asasına da~ana dayat1B. zul
metler içi.nıe kan~ı.~ı zaman, (Ali) 
içeıri Qcık.illeırelc: 

- Ya Hasan! .. Yıi Hüseyin! .. 
Diye, seruendi. Odaılanndan· çı

kı.p ı:telen iki d .. lik.anlıya, şu em
ri verdi: 

- Çabuk .. Kılı~larınızı alınız. 
Elınirülmüıninini sarayına girin
ceve kadıır uza.klan taıl<lp edi
nir.. Ona, hiç kiımseni:n tvca\'Ü'ZÜ
nL m~ydan \"emıeyiniz. 

Dedi. 

* Esasen bir servet sahibi olan 
Halife 03man, Mcditıedt' rntJhte -
sem bir hayat yaşıyordu. Geniş 
bir avlu ieill'<le. kesme taşlardan 
yrpı1ııniJi o· n bir kaç katlı büyük 
lhir ~aravda otumyordu. Ve et
raiında da költ•tcı·den, muhaftz
lardan mı.iirekkcı> ot>e)"<X' bir J<a -
labalı.k bu,unuyordu. 
İsyan ba.:pr baslanıaz, (0.s. 

man) bi.lY;iik bir ihtiyat ı:öst.er -
miş .. Kanlı bir h:ldİs<)ye cbep ol
maktan kol'kıı.rak adamlarını ka
m len sacayına mı·· .. ~apılann 
smı sıkı kaoa >lm:ısını ıınuı. tim iş
ti.. Kendisi d •. bir küçük kapıdan 
ı:irlJlice cıkarak, tenlıa sokaklar -
dan (Ali) nin evine gifımlş.tı. 
Osıman. sarayına avdet ettiği 

zaman, elindıeki 3.sanı.n ucunu1 

'b:r kaç deU'a ka'Pıya oarp1ı. Kapı
yı, bir aıdaım aclı. ·Bu adam, 
Halıifio<nin katibi (Mervan) dı. _ 

Halife yor~ ve ÜZ'Üntülü bir 
s<s1e .nurı1danarak M n•an'a se -
1fım \"E!Nli. Sonra, bir kaç kan
dil 11.e a.vdınlıman uzun d<tı!.iri 

g~rek bir odaya ı;~. Eri,n· 
dclti asasivle, sı.rtmdakı 1pek ış

~ ınaşl&hı Mıervana \<erdi. 
.Marvan, Halifen.in lbu uzun 9Ü

kı'.ıtundan saıbırsızlanııyordu. Ni
hayet, meımkını bir an evWı1. tıı.t
min etmek için tclıişla somu· 

(Arkası var) 

SAYFA - ! 

Türkiye -Sov. 
yet ademi te
cavüz paktı 

(Basnuıkaledcr. rr..ıbat) 

5 - İngiltere \.e Fran3anın Ral. 
k:nılarcla n Tiirkiyedeki rnzi~ et. 
lerioi baltalamak.• 
Alnıanya, Sovyot Ru:ıyaJ11n., 

bilha-sa Balkanlarda ,·eni lıir 
maceraya :ıtıldığ'lnı isteınt!z· ·1-

kü, o zaman Balkanlarda 
min ettij:i istif2de ile So,·Ye.: 
yadan beklediği.:\"ardıın, ~ıfır ... 
ner. Almany:J 1 So,·yetJerin a .. -
cak müttefiklerle · o da. bir mlid· 
det sonra - harbe_gİTTnesinr., r.ı
zı olabilir. Çünkü, o \T,kit, hu 
hüyük devlet, biisbütiin kendi 
kucağına dü~cr 'e lnı:iltcr;> ile 
Fransanın knn;ısına dikilir. Keıı· 
disi Sovyctlcrden alacai(ı ha·'I 
maddelerden, petrolden. erz:ıktan 
n1ahrun1 kalır anıına biiti.in bun
lar nıüttefiklere karşı ~:ırfrdilıni-l 
olur. 

llitlcrin, So ... ·yctler?c Ronıan;\·n, 
Tü1kiye iil'a:ıında adelni tccal'ilZ 
paktları inızalatınak arzu:-ıu bun
dan ileri gelmektedir. Tahakkuk 
ettiği takdirde, bu Sİ) n>e~in b r 
neticesi de Sov:vetlcrle l•alya
yı anla~tıra~aktı;. İtal.ra S<1vyet· 
!erin Balkanlarda ve Yakın Şark
ta harekete geçmesine n1uarıı.

dır. Hitler, Sovyet Rnsy:ı~·ı, yeni 
bir ınaccraya gimıemiye ikna e
derse, onu İtalya ile de :ınlaşlır· 
nıış olur. 

Bütün bu gayretlerin ikinci 
hedefi de. Romanyayı lnıı li> 
Fransız garantisinden \'C Türk.i
yeyi de İng;Iiz - Fraıı'1Z ittifa
kından ayınp onları Balkanlarda 
ve şarkta yalnız bırakmaktır, 
Bunlar temin edildikten <.onr·a, 
Sovyet Rusya, mütlefik!.rlr har
be tutuşur!a ne 313! 

Bitlerin, Sovyetlerle Tiirkı)·e 
arasında bir adenıj tecaviiz paktı 
iı'1J!alatıııak h~usundakı ı:-a.y
retler:ne gelince, bu, bize hasılı 
tahsil kabiliodcıı geli~·or. (,.iinkil 
Türkiye ile So•·yct R"sya ara
sında bir dostluk paktı \ardır ve 
iki memleket, 20 senedir ı!ost · 
tıır. Türkiyenin Sovret Rt:>)ap 
k&l'jı olan dostluk rabıto,. o k~· 
dar kuHetlidir ki, lııı::iUere rn 
Fransa ile jıı;za1adığımız teda -
fili ittifakın dalıi, So\)Ctlcrc I.nr
şı işlemiyece;';i hususu:ıda, bu 
muahedcye açık \ e kat'i b'r ka) ıt 
koydurduk. 
Türki~ c, So\· ·et Rus~nya t:ı:ır

ruz ctmiycrektlr. Siyasetimiıiıı 
bu cephesi gayet nçık \'e berr.ık
tu. Biz, hunu kendiHi:imizdcn 
mütle!iklerimize kabul ettird.k. 
Bu itibarla Tiirk . Sovyct do t
luğ-u. uncak Sov)·etler tarafından 
ilıtal ed'lebilir. Fuknt, biz buna 
da pek ihtimal vermiyoruz. Çun· 
kü, Türkiye kuvvetli bir millet
tir. Bilhassa se\·kuleeyşi vaziye
timiz çok eheınmiyctı:dir. Kara
denizin kapısı elimizdedir. Kaf· 
kasya \'e Bakô)·a ı;idcn) ollardan 
biri Türkiyeden geçer. ;ı'ilrkiye, 
bir taıırrı:ıza u/trayınca lnı:-<llc • 
re ve Fransa, bütün ku,·vetlerile 
Tür)i)·eye yardım edeceklerdir, 
Denizlerde hakim olan bu iki dev 
!et, Türkiyeye ya:rdım irin biiyük 
kuvvetler sevk edebikcek nzi
yettedirler. Ba ka ittifaklarımız 
ve dostluklarımız da nrdır. Hii· 
li~n, Tiirki.ve f!c 1 ı;srp "'t•nPk is
tiycn her deYlt>t, \.'Ok dii iiı11nİ)'e 
mecburdur. Cünkii kendini bii· 
yiik bir tehlike)·e atını~ ohır. 
Tlirl(ivenin •Son emrr, son kur
şuna, son kuruşa kadarn harp t
tii{ini istiklal harbi gösttrıııi•tır. 

20 senedir bizilnle dost ,.a,r, au 
So\·yct Ru.s~·anın durup durtır· 
ken Türk!Je ile ham etmek h· 

teınesinin n1anası yoktur. Türhı· 
ye. nıiittefiklerinln de rız ~ı.le, 
bit kaç ay enel, Sov ·etlerle de 
bit" tedafiii ıuıuıht'de inı:.:alaro:ı:tft 
isteıni!lltL Bu nılizakcrelerin, ı. 
ınanya :lüzhııden akamet .. u~rcı· 
dıifı zanııı himt olnıu,tı·r. ili. 
fak )·apılaınan1ış'a da dost!u~-.,., • 
muz lıaki kalnıı. tır. ,\lıııaııya ıı 
nıiidahale~j daiıııa kat'ı~hr!('I 1Jir 
ınahiyettedir: ciinkii ı, i 1 İ\c • 
lt.'Tdt>n ınahTu ıôur. 

AJıuan~·a, TürkiJe Hl' Rus, " • 
rasınc1a hir ad\."mı tecnviiz p;.\1 tı 
'.\·.apılnıası irin çalııı;;Jt kc:•u Tiirk • 
İn~iliz • Fran~ız ittif·ık1nı boz • 
mak g-a~·~in! takip ediy r"a 
- ki btmda siiphe yoktur. lııı nı•k· 
w.dına er:cıenıiyeC'ektir. ("WıkU, 
Türkiye, ,.eTdi~i ....,öıü aHı Lıyda ur 
hozan. dostluklarına, ittihklaı ına 
ihanet eden. adenıi trcat.Ü7 p!'kt .. 
larile bağlandıitı dnl•tleri nı
ran kimsenin söıiine inannıadı
jtı, kararsız \•e seciyesİ7: bir de\i· 
!et de~ildir. S<wyetlorlr aramı
za Almanyanın ginneıne'\İ ('ok 
bavırlı olur. 

ABİDİ'.'f DAVER 

Dede Baba 
B~ktaşiliğin iç >iizünü anlatan 

bu tefr:kaıııızı bugünden it'baren 
son sayfamızda bulacaksınız. 



SAl'FA C 

1 Oilrıilrı me'1z'-1ları j 
lngiltere Millf Mo
da aa kuvveti ri : 2 

~N~~~ZAB~D~N :~:!:Si 
:ia:ıgıJ.t.ete)., ha"8 onluı>uıııu. pek ı :ıneyda> ve ilaleıinden başD, 

(Ok arlı:nı:ııya sevlı;eden ilk Am!l 1939 da .lnııllterede 30 tane, Ol'-
ı1ıaı:r.ının Habeş lıhtiWı ve hıırbi -ı.. şarkta 7 tane ııoı&eri t:eyyare 
eması:ııdJı. ~.ne mcyd:aıo <>- meydam yap1ılar. ~-~ b:aQ> o 

bırl:.ım eı zcyade IKlvaıcı.lı!ma ~ sorıra da yeni mektepler ~ 
~ olmııŞ't.Ur. BıH11kın tılaı: :Cıı&at en mühim hffacı!Jlt 
llO!lrıt. lıı.oıs .arı.belıermda. Al - bıımlıeııtrtjn merkeı.ı Kanadadır. 

• lllDAH 

r._T_A_R_I_ Hl_N_l_ç_I N_D_E_N_f 

PAHA IÇILEMIYE SERVETLER 

r Denizde yatan, 

büy~~.~!~~~elerı 

. -- ----- ---
---------~ -

18 - MAR'IJ!IN 
1 

8 ! l ASKERLiK 
- DALGA lTZtlNLUOU _, ı • 

----------·---
BAHISL~RD 

ı ~::-.:::::::: 1:::.a: ::::j / Askerlik güçlükleri 
11 :a:t ;::;~s~·· yenmek san' atıdır 

12.30 Prog.-anı ve ıınemlekeıt 9'1· 

at ayan. 12..30 Ajans w mE't.eo
Joj_i haberlerı, 12,50 Mfızik Mulıte 
lif ~ (pl_), 13.30/14-- Mü0 

--- -----
Türlr. orc!u•unun biiylllt harpt• en •oluk ue en 
aıcc:k ilrlimlude j .ıptıfı hareketler1 tetkilt eden 
her haltpere11t de, bu ordunun müılıülatı nıuıl 
e;ıı;Jigini Miıhlmann' la birlikte teslim etmiştir 

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

llllıllJlCı>a. kuvvet!.i bava Ql'dmıuıı& li-.biJ} il&ımıdan sonra, bın-acle, 
~wnere:ıt Münih'de, ~-· ~ lıı.ıiıtere ve~ seııe-
ii_; Fraııa.eyı ıa.m ıxıllnmııJ& ~ de 25,000 pilot ve 3Q,{JOO d!jer ha-
d b~ he~ uiiiratınca:, lngjs ~ ~Urroek kanırını ve:rdi-

s.v.aı. 'azeılıalerin.in bıdınde, 
l(Ö"ziime laicük tıir fik:ı:a ~-·· 
(VitD) da iki aniiohuıdis, l \112 ta.
rihiıııde V:rtD lmıanmda lıatMı. iid 
~:'1'1)1 Caıllyomınu çı&eracak
btıın.ış. &ı ~n içinde, 
cıoo ımGı:voo peQ&ta) TalTllıi'Ş ... 

ni ~ =& ııtmek iıstedi. 
ll'&a<aıı, 0"tZU:ın bat>iDeıdaırı bt1'ilün 
o~ ımıca z~leriıııl biır ge
~e y:İİJre]:ttL An-rulolu ııa.bl!Je
rlni llQlkten ıLa.kip ed~. Sicil" 
ıy.a &d:ISJDa :lcıçmal&ı:ı.rı.ı o!ınısiye 
ellti. Bir ~ scrıra, kendisi. 

• rik: Karışık mürik (ıı:i .j, 18.
Pr<>Rr~m ve meıml.ekeol saat ayarı, 
18.05 MUzik: ~-o CM: <>~ 
ra.;ı. 18-40 K<nıuşm:ı (unnıımi ter
bi,-e ve bedm ıoblve>i). 18.56 
Serl:Jl<m ea.al, 19.10 Mmı~ sııat 
ayan, AJaıı.s v.e m<!troroloji ha
tıeı-Ieri, 19.3-0 M.iirlk_; GeQiıt koııse0 

ri, 5 kiJ'd.ın, voe ll wkek okuY'LJCU 
"1ra De. ÇeJM!ller: Vecilıe, R'*"' 
Kam. C<."Vdet Çaglla, Kemai N. 
8eyaı<m, Fahri KIJlpuz, İzzrltm 
ÖJıif.e. 20.15 Kı<mııışına (Ftın ve ta0 

~iat lbtlgi.Icri), 20..30 müz!Jc Saz 
es-rleri, Ç2laın.lar: Rrııad Erer, 
F~ Fen;""' Refik Ferna n, Fah
ri Kopı.rz, 20.45 l\IüziJ<: Çaili&nıar: ! 
Vecilhc, RU>;<-n Kam. ~·de-• Ko-

A=ulık, güçlükleri 1•ennH:k 
san'a-tıdiT. Hazer tııJım vr lerb.'.Ye 
ta1bikatlarındıula. en çelm vazi,
yet!er karşısuıda bııraJ<Jnak ve 
bınılara çare aramak, öWetme
nin esrusını teşkil eder. Türk eri
nin D"ıümey;yiz vaı:;ı{larından biri
si de güçlüklere galebe etmeyi 
bir zevk bi:mesirhr. 

sıınayi fabrikalarının en büyük 
mikryaı;ta arttınldı,ipııı muh:ır'ıp
ler ilan ediyorlar. Bu denemcler, 
esasen büyük har.pte yapılmış, 
harp sonu kararlan ve kanunları 
da bu ihtiyaçl.an talının elm şkr
<l:i. $imdi.ki istihalele,-, büyiik 
,ırüçlükler doğunnamıştır. İta! -
yan general'. Garonu, bana; •!
falya.da yalnız h<'1- va."1t<ıdeğıl, 
\·ası1.anın her parçası ordunun J

siın~ vaı·a, BU de vnMt.arı:ı'lı te\•
hidı -gayedir, k~nuni nıectıurı
yettir.• Diyocdu. Ho11<"r<la t.a:n 
kadros.ile askeri bicr san at mucı;
seses!r~ (·alı;1J.Tm~k. h çbir lıübi· 
me ıbül.çesin.n i~i d<·Rildir. Sefer
de lıı.ı müesse.se1erın fa"lıyetc ,-e 
tle bu rn ü c s s •-· s e 1 e r • n 
:faalıiye-..e g c ç i r i 1 m (• o ı ve 
yeni iesi.sl~r ,-ücu<lP getir.Jıne , 
ancak müteılıa.>sıs ı:ı~i ve ha'l'.I 
madde bulmakla mlımkündür. 

lh:l.,.. mühiın ıı...va Jourvetleri ler. Bu ~la me~leı:, ,,. 
\l'IJcu<le ııeWmek ;çiıı dıaıba hl>- ~ ~ 10e kamı>lw tıesJ.s 
:JiK ııqreile çalıı;rr,.ya ba$loımııı.. ettiler. Yüzlerce kiisur ucwt al&-
l..rdır. ~ tayy_. bnnadan n pllot 

Eaaı;en Müwıb, ~ ile 6ldiimıed.en 2ZO"'t ltMia bir za-
iF'.raıısarun a.:ıJ.makta h:aşti il'Ç mımda ~ öğretımıktecLr. 
b'.an ~emu adam abllı-.çnw.ş lrıgiıterede 1'1>or&1.--_ ~ tfi. 
tı. Artık ~ ile bir h:aııiıin kik merlı:ezleri, mttlıeır.adl;ren :1'6-

Paranm mlilllları fena deı1'il. 
lle!le~ çak a!dMY'8tıi:r iş ... 
:Fakırt., pıRanın ..,1ı olaıı ... v .. ba
Mn ~ ~. Y'-~ bulun
sa. 

de <nıl.a:nı i1tııha:k edecı:~. 

ll~imıet bwm haA:ıer &dı. Fi-

zan, 

C:.<.nıi<k- · e anud:ıa.n:>Jbı:;crımirııe 
daır vazdığı eserde Mühlmann di
yor k;: ·Tür~ zaicri, Ti.ir~ün za. 
feridir_ Türkler öyle şartlar al -

ön"Wıe ııeçmek iınlim b.lmııd1 • 'la \i-pler ..,.. .. ~ w vü-
,ğmı an.lamış1rrdı.. Her iki devi&- cOO,. l{rllrilen en son ıılııt<>m ~-
Vı:ı de Almaeya.ya NS

0 Tall, en Jl!Tcler, 86ri hatimle yiizlerce 

Evv..;.; şuınu arzeı:i€<1im IU, de
ıııdPrle barı:!ne arunolk işi, yeni bCr 
flli!Y değtir. .Birdenıbire z:n.. 
pı o1rnak lıüly=ıa ikapı!arı ba-

ra.-ıle.-m J>llaıiımmaJaırı için her 
taMıfa :balıeı<.Je:r vul:hmdı. Bütün 
saıhilk<l:'de Ri.dılıEl!ıli bir ta.ra-.ıd 
ve talti;l ~ı. Niha}~-ıt bu 
kaı;aık PEllnıl, (F<Dke) sah:iilerin
de, (K.ıı.duz lim.am) n:ın şıwıkmda
:ti (Kiıl:irll:ll:ıya) l:ıurnuında yaka

l - L.ım.; - lliiSJ.yni ı;ar.Ju: (Zar tında savaştılar lci, bu güçlükler 
m.ı.n cfur ki). 2 - Dedr. - U~ 'ka=!!><h r:eı-hang. bk Awupa 

~ıyitk elta&leri ı..._,.hkta Uti. btı:derı. inşa ed:ihnek Ü--.., 1ab--
1Lı • ere t.ı.e E&a::ısa, Büyllk Harp. rlk6lara ""'"~ktcdk 
&en ~orıra, en lruvvetli ikl h--=ı lsıgi.ijz ha-va on:lııawıııı idıın1I! &

devlet iıken lQJ8 de Alnı~ de7ı ~ liailhlyettar tefler, bir 
iıarşwndıa ~·;ıon ~ ın<ıdı...- dUıııman hava ordusuna k.ıı::rşı en 
ohnu.şlan!L l~, i>Ullııper - ı:rı miidalııoıı Ç211'eSİJli2l, onu Joon.. 
ver ~lltieti, n-anaa d& dahili ı--- di ıneınleketlıtıde ezmek ıroe Wı--
ti Jı:.a.~al.aın - SOiyal~ ~ r,-p etmek ~uı'!w>d& müttefik -
ı;ıcıriUiz idaaıs: ~ bu b. tirler. <hın~ kl, bir ~ 
1e diişrni'ışicr<lı tan ma aııdu8U ~ -

.Lrııw.enı. hr.ı:MU, ıaolerle.ktan tır;rkeo:ı d;,ıler taraıfLarı İıı41Il:& 
eonra o ~ ltıgih.ı i<wli.!e ~.ııre.leri, fi:ınd:idııın tl Beri::oo, 
., &arUdı. lS34 ıiB ~tıfıl- V-~a Ye Pr8'ıa, loat'll Lelıb-
~ 17,6'1(),000 ~ Lnsı 1kıesJ Qma bdar uçmakta, Atnıeızyawn 
l&:J'7 ~ 88 buçuk milyon oldu. Baltık ~ __,,Ya ll'a0 

.1938 de ııs buçuk mllycııa çıbo. da!" ~ler-
1939 d.ıo lt"11 ,-.: d.enJ.z <ısdlılan- hıeiliz haw.c.ılıj!mm bio- dok-
- verllff! !~tar. ~ihı ol&- tr'.ıı.i de bava oıduswııwı an 
:ra.k 206 nl,Y<lll sıer!ini buldll. Bu meydan ~ gen~ 
paranın & milyon lir.ası ••vil tay.o ıım-~te i:tıürai: etmes!ni Amiıodi!'. 
y.arecllilc ve m&eoroloji ...,,.,,.;ın. v~ ...ıur ki, ııcabında, "!ngi.-
ne taruılf! edilm.işti. lb lıava ordusu hem \edafüi hem 

Hava ordW8<inUll meV<:Qdu da. ıtaaırnızi bl!- şe.1ttJd.ı harp edecek-
ay:ıııı .ıı\U'et.e ı~~- 1004 de- f'.r_ 1ıı~lterede ha-va aktif nrii -
ki 30,000 ~ ls:ır d• 96,lJtıO ı. ~- dda-uı .için Uü,000 ldı,i, -pasjf mÜs 
l)'e, 1939 da 2!1.,000 ~ W.veaüe dıııfaa için 1ıôr mllyan kişi haz~ 
11a,OOO kiGi.J;e ç>kroışt.ı. Bu ye - lıınımı;tır. Bu sayede, 1.cgJ.iz b-
kO:ı:ıda on blııla:ie sivil mnınıır :vılamıdan k'lfi uçsa haber alın--
Ye işçi hariçti.-. M.uvazzat bava mırltladı.ı:, İı:ıı;:iltere, hava m<ida--
ııııdueuı:nm yGıllllld--.. bir ya.ııdımcı bası "" mük~&l :memleket -
""' Jtıt.'}'.ıııt hav. lı'l:vveti cWıa tll-. 
"IW"dı ki, bu da 30 tım.ük '!eildJ. e- \ Gelecek -vaunuuıa İngil.ı.z k.a-
ıdi;ııordu. .lllı.v:ı ~ do&- ra ~ WhsOO...,..kiz, 
r.n.1e l.Ayilr Jıa-o.·a ~ teşk:ila.. / ABİDİN DA VER 
tına meııaup ba~ o..il>fl.!ııq lç" / LE = 
harpten evl'cl rAOW.-ııüllü y;v 

1 ~ılmıştı. Harr • 
2600 ı:ıf'.ot yet (t :i.llyorou ve 14-18 
yaşuıdak.i f{ellÇiere, muMetif hır 
vaeılı.k ihtlsaGlan ~ 6--

Fotoğraf tahlillerl 
AY-~!~~~ Damıaı. • Fotoğrafınızı gönder iniz 
ftK«\akı \ayyare kuvwtler ıı..- kim olduğunuzu söliyelim 
~- - nd.si ~teredek:i t.ıı,nıı.re 
Jı::uvvetlerl 2J'i0 b:r.nci lıııt ~ 1 H O t a ~ a 
yar~ m~ ve böliiS:ltr>- (Trııbıxıcı) -
dek, her tayyatt ıır;uı. en az br 1 Zeki ve ç:ı.!ış -,._K tayyan! vnMı. A:Jrv:a fi- Dm bir~- 4-
Ji..tın, Mısır, .Sudar:ı ve şark! .M- .lır:I~ dıaiıma 
ı:ikad•ki hav.a .k.ı.ıvvetlerı O. tet · 
b.r ~ ~ tQp~. ~ 5e'lllCI'. 

Bu .k~ emri.ıuie ~ ı İ'Yi JWpli ve 
000 blı:lnci hat tayyllft.il vadı. lı.a(yııı~. 
f;j.n-ıili, ~lereıUn <r'..a ~ 
furva ordular;• rWaıı. eJaı bu lwv- · Heı'~eıse 1 -Vık 
?l!'lle= b~nıa.-ıdaoı he.va ma- ' amnaık Jste,. 
reoalı (!nır(:-ı hava ordus.ınun F_,:,_.[ S« "' 
bütün llCJl('rall.eıin.e ~ dsı- laxı.. billı:ıs:,. 
'1er, Anl<araya gelen lruma:ııdanm l6tıdadı v.a.r-llir 1'<miz!W sever 
riııtbesi, bızım teşkil.ttııım:za, göroe AJ.n~.Jın tınşlanımaz_ 
bava orııeııeraı'..idn") Bil' W;).!lam * 
iM.1.chell'i<n eın.rUıdei<i tayyare • 
ler de bir hayli art.ırıhruııtır 1 

lngiltere, bi.r 1.ara!tan hava or
dusu1>11 kurari<en d$T ~araflan ı 
bu orduyu ~ o;an jı;b. 
rikal:arı l>ÜCUde gclir~ bat.. 
t;l önee Lıbrika!an .ltunnuştur. 
l!Ull.ların hamt vıerimle çalşna
la.n .cın, yap:<k.1an ~areleciıı 
rıneine göre, 3-4 iabrlkayı bil" 
W-Uı>a ayırmışı.,... Bu uııP1ıır, lli
~!anna Muınıı, &V'CJ, keş;ı, 
borıı.bacı. dıelıız ~yaoesi Y4> 0 

makt«dıdar_ 

1nııil.;der, neı,.ı ~ı"'e:ed.ıld 
tayyare fabrika1.aı-uu d.ı kafi nön. 
memiş!er, d!l.şma.n hava k~el
leriıııin a.Ja ye~işecekle.:ı do
mın:yonl-Jrda K.aııadJ, A~tu
raiya ve Yenl Zelaııdada Ye:ıU fab 
rika,,;ır kurmı.ı.şlan:lır • .F.&a6eın, bıı 
c:lommyon.lanla, t&yya-e sanay.li 
v dı. Meschl, hupten bir sene 
evvel Kanadada ııekJz tayyare 
flıbr.kası çalışıyordu. 

Inııil-Wer, b1r şey ya-p:.Jar mı 
tam yapaır-1.nı-_ Onun için m!lth:ı 
b.r hava Jruvvetı vücude gıoti.; • 
ırek a.zın.!e Anıerik.ıya da blıı.
ltree tayya.re wııarlmnı.ş!aniır. 
1ngıli2 - Fm= fabtikalan, d<>
ırıınyoolııx vo ınliı>tcnilikelerd!!
k f.aWi.luılar, A:"1 ~. fatı;ı:;:k;ı- ı 
lan hcı:ı berabexı müttefiklere 
ta ı-yere vetiş:.tızy-0r.ı.:ı.r Çok kuv-
'\oeU, olm ra ;men A:11XUlı b.... 
va .sanı. •4, 1' arla lı.ö.:!ıı ~a-
rm__v 0

' Ur • 
Havacılık aynı =nda mey.. 

dan dt !'Dl' tir. lnı;:..ıclcr t var, , 
IOOVd"-Jı Yok• dE... ~k mt-cbur • 
~t.nd<' ~=ak ~bı, Fr.mm.
dıa bazrı.ıdıkl;ın "" eri ley) a.ı» 

* N. Otaıa 

ElnW Otağ ... 

( Trabuırı ) -
H assııs ve ey; 
kalplidir. ZEG<A-
sı ve çalJ<;ık...,.. 
lıli;ı lı · ha.sa na
zarı dilııka tf 

ru"i>...t.idla-. '1'e--
mi zlik ~ lılıtı-

( Trahzon ) -
Zead ve çalrş- ~ 
kan bır tıp_ İ) -r 
lik y 8'lllTI ayı se.
__. H Eır ~ere 
!nUz:ı:rn arar. 
~ chcrn° 
ııniyet ı.r. Ax
kııdat;ığına iti
~ edilir. HEr 
şeyden evvel 
do~hığa n.ı> 

• Oılm:ık!a 'be

'! 1,'UI~ 
kn ?.~ 
t!ıırlc !k:'. e 
ey. b moıı•ki 
y;ı.pmıçı.ır Mu
sul-, e is!iid--..dı 
vardı.r. 

o klınıacl&, ya şsilısan ~ 
~dlller teşid~ ederek bu miııhiıın 
işe ıı±riuın!ş'!ıırdi;. Fa!Mt hwl
lıın:lan pelk =, ~ı oeticel.oc 
\b ~iJmişlerdir. D.ij!ukıri 
-. bu uğlJrda, ~ sennayele-
nıa ~. 

CiQaen lıtcrh olan lbu ~ --
1ıİl:ıesiız iuııknMı., eoıı.-işe bu dıeı
uıı. bckder.initı ytr}er.iırin ~ 
kiylıe teıııhit ~; Ve y.a-
hm, medtuın oWm S8l"'Ye'lıin, efsa
neclen ~lll'et Wm.ındaıı. ilor:i gel0 

miQt.ır. Fakat hıma .r.ağnııesı, bir 
Qdk :kiıı 2 r, Wyü.'1;: bır isıaıd ve 
......... i!e, nıetlıcel'fi me:;kil!ı: oları 
'Mı ~ deov ııan etım.i<oieclder. 

Meıııela.. (Panama) k.anaıh c1-
·wı.-.ıı.da .IWc;üık bir ada vardır - Ri
Va)<'El\2 nazaran bu oo3()'a 'kor -
sUlllla~ tıı.raıfından biivük uio ha;o-i 
ne saıklımmışıır_ 14İe bu haPJine, 
"'-'11derc:imt. ırı aTft rorı;'\Marlır. A
d:ı. alt usı ~:.ı:ı-. A.de1a 
~ı ve ıcpuııklan rnat:rdıE "" 
derin!;!k'k-r ıi<arlar bz.laır alk ruı -
daı; ed!:mış bir l<l>r l.l halin>. geti
rümiştia- Bu ul:uı-Ua. hayı-ete ~a
ya.,. alım ~a.t ere taham-
moffi o.'lu.ı:ımuı;. 1\atta mülı.n d
nawıt1u- bi1 irtik eciiln>. - . 

Orada s;&landığı nvay et e&len 
ha.ı.i.nl b kooar ııa:ra sarledi'lıch
ği halde, hlç bir s>ey ek geçici
lemanist.ır. 

Ası1 ı:aırfui ~ımıs><hr ki, düzı
:vamn mt.dnd.iJ mi.lık1ıleriı• """"
lllllll ol"° s'w>i aokillıla.- ıburıı.ya 
ik06Ar~:.C, billlin ser\ etlerini bu 
dciicilik ~aıya dö:~<>r, bu yil'1r 
deni~ e1ıırı:.:dcrdir Şirndıi, ı;eh
riımi:We, trı.nci meydamnda oJıdou.k-

• ça iyi btr bira1:ıanc işldlen bir 
Almın vım:hr ki_ lbu ad:ıım da o
rada llE!"'Vet!n, kayıbeden!erden 
bJ:rida-_ Bu adımı, bih.iiık lb1r ii-
o:ni.d ile a ~ bu iıslc o bx:iar 
'büyülk 'bi.r haıvııl iı:ı.'.kisaı:ı.ııa uJ
:ı:aımstır iki, ~<-1-n· d6nr.J 0 

ye utamnıştıır. Oradan cbğnıca 
1staa-lbı.ıla ı;ıe.lereii, burada kezıdi.. 
si.ne yenJ bir kaza.ne ı--ollı bu-b0 

Y" rn<'ci>UT ka.lıınışbr. 

* Fa.kal. do&nize ,(!'Öm'Üld\l<lı:lerıi 
iddia HliJ..n •hazinf'lere bü.ıbü'l.iln 
eüıan., ruı:ııınyı., baolrnı&k da doğ
rıı ~klir. Bıınla.-rn arasınd3, 
11n~ nl'l.i.ce1e,- vemıesı çak 
.....nternel olanloırı da peık bed1-
hld ir. .. },f,, Se'W. Aruıd&UllUD. ce
nubun.da, (Sil!iıJkcJ sahi.iJeınndıe 
Wa limanı) dE!lilen bir Uman 
vııruı:r, Bura.sı, (Büy.ük Ağa li
manı), (Kü~'liık All;a kianaıı-ı) isıım
lerryle ikiye &yrıılm.ışw-. Küçük 
Ağz ltmaıııındo, vtiyı,. Vwe
dllkl.ilerin (San 'I'eotloroo) tcsını. 
ye ettiklerı yerde, ""' l.annıımivle 
uhildl' W- makaıı:a ıoo.ıu~ 
du ki. bu mağarayı Aıl<.duı;izlın 
IA!.iıı korı:aınlll!n kendU....ine llla'

ikez itıti'lıa:ıı ~..JerdJ. Akde<ı'İ7.J:n 
~ oıııhl.lkr.iıııde f.llie ı:r~-i.rrliılderi 
bııri.$iz 'he.;ıı:psız ha'line-leni, ora
da ııntıha.ur.ıa ederlıeırdi. 
Burası, bic kaç d>.:fa Kanman 

Türa<ler.inhı ~oo.l:ınlarma maruz 
k.a.l.dı. Bu baskınlar o kadar ani 
oldu ki, ~. ellerinde bu
lıırnı.n b~i denize tWLtılar, 
.Ant:.-.k oarııl.ııruıJ kw.ı.a.-lilıdıni:ve 
mı.waı!f ak oldular. -

Soma ... (Akka) kalesi ön.ünde 
(B napaır.t Napo 'Orl) u ~1iıp 
ed n:•-ıftıttr (Cnar Alumııı ~ 
fa) hcsıııbı ikeıırlisir_ce de ma-
h'.lın d:ımyan - rnüthiış btr seıw
te ımaıiikt.i. Bu adımı Surtıoe >e 
ıllika t!YiU"t.biıı.Je bir ıımld<lct 
Ş:.: :.re b.iT ııuroı:te htillrfim ınL -
~ 90.'1.ra., m ~~lif BCıhep-

lerden dciayı hükıi.mctçe (8si) 
cdılnilldı. Ve kM< - f=ı 
!rU-:U. .. Btı esnada (Cezar), hem 
ib:..:;-,ım- '~ bcın de ha<ıt.a idi. Ara
d= çdk ,<ıeçımeo 1, vefat et.ti. 

Hiiıküınct.. o devnn ~C.-tine "'" 
yımııır. Ceza.nn i,es psız seı rnti-

lıınıdı. 

l''irariler, bııfılıarına geleceık a
ıkbıt! an.laıchlaır_ Canleruıı lkur
tarabi~ io\:i.ı. gemiyi 8lftıi)e 
yakın bir ~ baıtJ.ıxblar. Ken
d.i.lıeri de, iuırava at.ı.:lılıu-. Fa.kaıt, 
mu!kaO:lı!r olaın kaır:ılı ıli<h-ıt.cn 
llwrtuhrnedıl.ar. Arıcek, Oezaxı n 
o efsııınl'"Yi hazm..,m~ .>\ılodenirz.in 
si:ılısi:n.e ~ekle kaldı la:·_ 

1'81'kı: (Bi ve-!a bi çı_~i b'idaıt). rnılllc.i erıır. )(id<-'tıdi. 

3 - IX'\l.e _ Uwak ~ll'Tkı: (Nazlı j Tiirk ordı:suaun büyük h~rpte 1 
ll<"kiıp gidı.-), 4 _ Muzaf!eor il- en soğuk \"e en sıcak iklimlerde 
ka. _ Hüseyni t.iıııku: (AR!;wıo•- _vapııi:ı hareketleri tet.k!k eden 

her hı.::,ııercd de, bu ordunun 
dn düğüan var) müşkülat: nasıl czdiğini Mühl -

Il - Okuyan: Sa<l; HOı;S"S. mann'la h:1-likte tcsl m etmiştir. 
l - Ycs:.rıi Asım - Hü1.2.ı.ı1' sar- · 

Büıyük bU hazine de, (Çeşme) 
münde bWunll'V'w· _. _ Bir kaç se-
ne ~'V\1if. (Maıhmu~ Efendi) i&
m.inde, artık işttm çcl<.rlmış, ü1-
tiyar bu dalı:ıc ııı.e İlroıliu$Um. Bu 
w.t, deni::rlerin &ina;iode nreillun 
olan efil'ar.a da.ir 'bana "otr çdk 
~e:,iıaı· Daklı.ıbiı.. Bunliil-dan biri 
de. (Ç.Ş,:ne) saJıilındeıkı suhrda 
y<>ta:n lıazir.e idi ... Bu zatın ri
·va.w~liıooe nautraın. Sultan Hamit 
zaınıarund·a ibil!· t'CDabl ş>nke1, Çeş
mı ilıa.l'bınde bata.ıı ,1((1JTJlkri \l
ka:nııa.lc ~i.rı 1'<1><Cbbiise giriRmiş .. 
G<Jtiri;cn oecııt-0. dclgı.,•!ar arasın
da. keıııd _ de ietıthtlaım edilı.~ciş .. 
İtk l<cşlf ııo:neli-...tı başlaım:ış_ Bu 
aı-ada, M:ıhınut Ekndi dt.. (Sa
d<afıı:.ııc.~. deniloo alet İl'!! clcni-
2'.ıt._• ~ !.;f. . DenJ:.lL, d.il7tnıdcid 

e;el!lileıJrn olr.ı1 n yilJlına y .... -
l~or.ış __ VLrilıe:n wr.rr nu.ı-.;.:b_ır.._-e 
ıkeşfiL. yaµınış. Tam cıXaca;ı. (S

nada, gerr.:..nin paırça:l~ıın :ş ıc><
~ yakın blı!· yt"·ro<::. tnce u
zırn ·bıı- şey.er l!öııü.rıe ça::pmı;;.. 
M'·'l'ı.ıİ< nlc-rd< buııt r<iıın .birmi 
alınu;. Falkai. her iıhthm:ıole kım;ı, 
)"Ulka.rıd,a,itiJ.eı-e • ııoo:.ımı.ye•·<-k 
sak.!::unı:;. »vıne .ıı;eld.iği zam :m 
ımua-y""'c ~- .Bu.nun, Ç\:<Ouk 
ba.lir,d;_ ıı.Jıtın oldu-gütlU .anbınıo;. 

:Bdyıiik i>Jr '"""in<; dUl)ioı:-ak e, :ESi 
~·tek.r;oı· de-nl..E dalo-µ bil" kaç 
çUblJ!k dcl>a çslk.a.ııma,;·ı ka.r3-ı:laş-
tıaıın~-. _ 1''2ilwı. o ııece hüyü.k hlr 
fırtına :lAihlı.r Ellımiıı. Bi.r ka.; giin 
den:ızıe ç:llnla.mamus. Atk.aıiıuı da, 
Sultan Hsım.i1.tm ıbiıı- ımıiır g>:.:l
ırnı.;. G61Xlileriıı çıka~>lımıı •Tl'l(Ji
:yaıt.ı ~ tatil edildi~ gibi o-
irada dani:ı.c ,ı,ifil.mc>sı ~ ır-en 
edi.l:ırıiş ... Maömu.t ı :f<>ndir.in bu 
•lrllciyesinin .., dereceıye luı<lar 
dDWu U:duğıınu blre.mem_ F'a.kat, 
(Oeşme) m~d>; lbatan 
.ııem.19.eı:dn i<;iJJde büyük bir ha.ci
ne old~u id<lia od:E'n!.,ı-, pe-k 
QOlktu-r. 

· Türk köylüsüı,ün araziyi tanı-'kı: (Ömrüım senı OlP.VYPeld · nL~ ma, gecelc:_yin, bpili ve ı,'islı ha-
}~'t buJ.:caMır), 2 - Zek Arif - vaiaı-da _yol .bu!ma kabiliyt'ti her 
Hüzzam .~.kı: (Ağba•m Üm•tlc- _yabancının da takdir:ni celbet-
rlım), 3 - Halık türkG•ii: (S her- n1'•tir. İzmiraıı bulundlU(um sı-
de ~uy.:ıı bül\.ôr\ 4 - Halk rahıı cJa ı.elefon'a bir kıyıdaki nö-
t~ii; ıS•n .ı::-.:.lüm var ben·m), betçinın at açlı,iımı ve hır kuv-
21J5 Mü•iJc Kor.v•• tal<d'mı - ve~le v"zıyete müdahale icap et-
lfaltl Bedii Yönı>U:e'l_ Had.~u or- ti.itini haber ve.-ı-n 'şlenli. Bu, bir 
kffitras! iŞ.{ H. Ferci Alnar), yan!ış:ıklı. Nöbet<;m:n köy!.ü o-
l --;--- G"elrv - Motll: B:l'et suW, lup olm&dıj(;nı wrduın, şehırli 
2 -- L. Cıhcrnbil.o: LPs IX\lks olaujiuııu o:ldirdi.er. Her.üz as-
journecs oı:><"'l1Slll<.;1tı uvertür. 3- keri ha,yata ah~k:n olmıyan bir 
Ul'Vi Cem,~; Er~,4 

• Konç- rtino şeh~rli, arazin.n, gecelerin, hatv 
(pjya;;;o ,-c u1'1k<ıı1.T •<;ın) S0"Lst: Uı sisin ve tı_pinin vabaııcısı gı-
&stekar. 4 - - I. Str"v>rn;ky 2 nci bidir_ Kov :ü, yükwk ask<-ri \·a
kü;-üfk suit .. 22.15 Mıımle>kc-ı sııa1 sı.f'arilc, ordunun en <,'Ok ı;üve
a:varı. A.ians lıaher~ı,ı:;; Zi."'f!at, ı nilen bir rrıt.~ncd'dir. O, ardu 
~haırn - taıhrviltıt. :km .. bi)o _ nu- ciı.rr • .ias~ı.da bır \'i.icut ise, .bunun 
ku.t b.c;n; .. ~ı (fiıyat). 22.:ıo Müzık: mii1efekkir diıma_ğı da ~eh-'rlidir. 
Bir kon~..o lµl), 23.- :Mfaik: Fin harekatına. daha nıuhare--
Ca?.bant (pl.), 23.25/23.:ıo Ya- benin başlangıcında, tı.hsıs (•ıti-
~·nl:i p:r.: l!rl!!lll vr kı:.paım. ,i(m b!r vazıda: ·Burası, subayın 

~=~==;:;;;=:::;:;;:;:==::=:=;- ve erin kabiliyetini ölçe11 bir .m
i ı t.ıban ,·eridir. Finler valnı.o o.du-

1 
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- Uı\YA VA71Yl l 

Ye..~k0· 1-i'"Ut...."'Oro!ojı L)ı~.sy<>
nunOOn aı.ıınan maıü. ııat:ı ı:ör.e.. 
hıı'Va yı....d1m oı~a Ana.iolunun 
şark · ,t:J.ı-afl;;rı rl< bkcntlı.:rur:ı 
ha'Va.lıaı "" <~ bologdeni< bu
lutlu diğer \"~'l·k.tlt kap;.lı , ... va0 

ğı.~lı ıre..ım~. riizııfu·,..,_ i):e, Orta 
AnadWı.ı '"< All.'clenu sahıllni böl
.ııı-Je.-i·r-, "M'k- dijl'er bö!:( .. le:-cle 
ş;maJ istika'm<"Ulnden, Marmara 
ht'l!Zı;s•.-ıd• krl~'V't't!li diğH Yerl€'r
dıe. oırota knvvt..:.1< csmiıı, :Marmara 
ve~ denizk-~lııtd« şimal fırtırnı
&J dt vanı e1ımdştıir. 

ı da değll. hususi hava,tlaıında da 
ta!:,.atin güçlükie .n. 'cnn1ck ı-çin 
~•\D.-'ım;.ş.lardır_ Tecrilb< lzlık, yan 
J.ı adıın. • at>< bu <ır.ız d2 \'.: Ü<
limde yap •. an mu~;ırebderdc fe
Jaketıcr clügurur_ Aınu-,;., cic kuv
vet le tcfovvüz etrr.cdik<·t Ydt't e-
nın ı.."'1::sc: llrnası kaOı.1 dcg.l<lır. 
Buracta .kı.t."e:..n1n kuvvL·t,nU..:n zi
yade ruhi ha el, disiplıı. v~ bütün 
~ruarın u.:..i.ünCe vazife &e\'.gi~'i 
rul oynar Makinenır darakia• .. a
l&r .vüptı~ ve zuhın ~Ü'C_· ~ledıg~ 
bu )'t'rlt'rde, beden kabdi ·et: ve 
nliwevi ku\ \'el \"<ıZ-\'Elle hiikimi
:yct ternj:- eacr .• 

Dcnıi,~im. Yaziyel, bu du,,up
ce er.me hak veru Son haı rtler
rlenalı nan deıs:Ei"" ~~ı ·t; 1"'1~re 
şuna vasıl olabilıriz: 

a) !\forıarebe icin araLi "• ik-
lim ba " nıc,·zuu dcıti'dir_ Dağ
lık araz.de ve kışın bü'"uk hare
kat ıcrnııı k.b;ı elci: !der, dene -
mez_ En ha~L'1 iklinıcle bile bü
yük mikyaslı harekat ba, ar ,-e 
~cceleyin de devaı;n edebilir. Ta
biatin zorluklar.na galebe eden 
bir ordu. hasmım en na müsait 
b:r vazıyette ı akalamak ,-e tepe
lemek .stivccektir. 

&.ı satl!rla.:·1 ya.z.arkc:n, bu- vak'a 
d<d-ıa Jınt.ı.rkıdım- -. Suıt.aı,, Ha
mııt dın-.rinde, lbir yahudi falcı 1 

Dün İı,ıtanbukla Jıavd <;•bohle
;;n yaRttrıurlu saud<U"ın kaı-lı f(~ 
m~ riizg~.J.ar ~ıımaJi ~rkiden 
sauiyttle !>---7 rrıt<tre hl?'• El'if.Tlİş
tir. Saat 14 dıe ıı...,•a tazyJik: 1022.3 
mili!lxr idi Si~unet ~n yi.ksee.k 
3,8 "" ._.n dü.,ük 0.4 ır.ır•~iı!"at kay
dedilı:rriştir. 

b) Artık harp eden, yaln.z or
oo.a~ da del('J. bu:..ün rue-vcudiyeı.. 
lerile millt-lerdir. Hedef, has
ının bütün ka\"naklarıdır. J,fo
harıp olmıyan zümreleri, U.rJhi 
M:ııdekrı_ h::.•tı.h<ıneleri. mt"""l'.p
ler ve ilah __ İstisna edıp etme -
mek, nıü1esebbisin ınısaniveı ve 
meden:ı etle ıJ..ı:jsi dereces.ne bağ
lıdır_ Yuva'arın.ı bırakarak ha
yatlarını kurtarmak jçin mamure 
!erden uzakla.şan kadm ve çocu~
tan ibaret kafilelt'r:n, tarlasın
da kıs:ılı:: nafako.;,sı·ı~ hazırlan1 ak
la uğra~an işçilerin de t:wvare
<e:·d<'n acılan ır.akinet tüf~·ı: ate~
lerile vere senkıııt, işltıkl,. Zu
lüm, vine zulüm ile lettıiş s[ya-<c-

mreım.:Ş'tı. Bu if,aJ.cı, iıd.eta (ıkııyı.p- =-=--=---=--,-=-=---- - -
tan haıber) ler veriTdi. Buna iıı.a- Ş h • 
nana-la.:- da az degı:ldi.. Bu h<:ırıI e 1 r 
eıınım tılırindP 11:>ı.r oevı1-ıe.: yumul'\.- Tiyatrosu 
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t. takip todenler. nldı·nm harlıi-

aadı (Y&kmda, İııtanbı.ıJda, (Kaıl) 
baruylr başlzyoo bk ~ denize 
lbaıt.acak) diye. artaı« bir :kdm

ne'l bMı.ııtı, (Kıı.chJı:öy - KaJ.a,. 
ııruş _ K..ı.bat.aış) hahlmıı iıdela bk 
lııorku kapt:ıdı... o t:ıır~ ~
ğımı:ı.e nıııuu-an :mıasac, Su.lt.a:n 
Hıımirle kaıdıa:r akısataniı;. Falcı 
l"ilıuıdi. sarıeyoı, a·lıdtrılarak JSW.c.. 
vçtan ~. Bu iııtlcva -
iılllı JlC!llemin i bilıni} ,,rıını. F 8s 

kat. tesııdıilıfün "1 gar.i,p C'ihıesme 
bakı:ınz. ıki, o sırada Kabataş önftn..
de lki gwıi çan:nştı. Bım)ar<1:m 

hiri ba.ltL Bata:n ı;:eminin adı da. 
(Kaplan) dı ... O zııırnımı bu .,,.,U
ni.n baıtı~ı, br hayJi dedikodu hu -
~ get.i:tli. Ve gıı ıırOOe, (111clı:ke 

şe-rifi) ile Ar::b-;m.ı,n k~tlo:- rci.9-
lerınc görı:derılınelk 1-çin bir gün 
evvel ııt 1 ni:l:_.nis ol:m altı 11!!,,..dik: 
ııJtm He hlr 'hıı(vli knıınatt:ıx eşya 

~ ---- --~.,., 
dü~ü rivayet eclenlıır de- v.ar
a. 

.nin şiddetin:; ııöstermek, :st.edi
ler. Yine bu insanlar. cMukabe
le bılmisil• den iirk('rel_, mede-

hulundırğl:. Wia ed;;;.:Jı. 
Sı.nop ~ında, Rus don:ın

IIUlSl!'ı.. ~kınına utrıyıını:k 00... 
'8n ':r:fırlt ba!ıp gemDcrinde dt' e
'Pt>V"CC ~'Um ıır..;...tan:!a altın ııa· 
ra o.!du/;unu rivayı.ıt edç,o.ler. Bu 
~. mile pe!k_ yakJ., bs 
yerde lbstırü:nıştır. Deni:o.in 114-
Gtin ~ ibuıılaım:ı pt'lti-
oan eııka:luım ta;m:ıııniyle gönll-

Caık~ale civarı Llc Gelibolu 
sahlhleri de, bftyl1k ciıaın hll!!'bin
de bi;r gıeııni mezarlst.anı haline 
~"'1:rrıişt.ir. Bunlardan 1:-aalan
nın lçi:OO_ el<' oldtl'kça mühim 
ıpa:ralar bııiunıdu,tu - blr.z::ıt a>a
ka-da.rlST tarafından . - söyren
~. 

Karıı:d:ı., taµraıkl:n- ve harıııbe
)er a}t rr:of;ı defin... ar ay :'\ "'l\ertl
hlu çc~yıor. Çok trnl'-"ll1l:' edi
!ir ki, bıı merak, da~l=.ıza 
da &ira)l:.t ~ Ve hazineler-
den V-117 ~ - &'.ldlleriı;J;zi,n 

mrla.ruırla ı:ıöm0a ol:ın 'binl':ırce tan 
deıınir, lbabr, ıtunç S!.:Di b11.,,"'i'.\n kin 
<ıGk lloy.ın<lf?I maddekv. ı;ürıüyüp 
~sin. .• 

ZlYA Ş'AKİR 

ni olınay ı tercih ettiler. Wın, I.e
lAketı davet edeceği kat'~'Y<'n an
lıışı.'dı Miilli}'et Ve mohiyeli a
i'anmadan vapl.ll"lar torpıllendi. 
Hak tanıroıvan mütearrızm na
zarında, zmrı.:.n oldu, ki, yalmz 
kanaat de, kii.tle ha1inde mektep 
<:X>cuklarımn ida!tıına k[·fi ı;eldi. 
Bcynehnilel kanunlar bir<-r •nak-

1 şi bu ~. hiil , .-ı:fiınd< a1:i • Bu
t;;., lbınun dt<ri ·ı ehc<n dm_, &-
dan okıyan lıim v.:ırd ı:-" 

c) Her :idane şube<-.., he.. b.c.'.ıt 
e>i, her vaı:ıta, lıüiilsa h<-r · e) 
harp ;çlncHr_ Bütün ıres~i harb• 
beslemelidir. Bır san'at e>i, harp 
ihtiyacını kıırşı.laıruık W.ere, az
<'&manda şek!' ' ~4tırebilnıe
lidir_ .Miitehll86ls her lşçı oniu 
hesabına ~l:r{.a('ak. rureıt,. da
lıa h=da Yl'tiı.,tır.ilu.elidrr, Harp 

Köylünün eJ,ı;clı ki v;;ı;ıtalarcia 
standa.rdizc e<lilm<-.ıdır. Ticarcl
te serbesti, kanunıdtir. :fokat o:
dunun yüksek meı;faat.ııı dişü:ı
meik dc mu'kacl.d.is bt' boc<'IJ:·. 
kö_yl'ii olıind<'ki hayvan., t<:lre<W.c m 
kurtanLmaltdır_ İ•kı aotlı bi·ı ~ "
'ba bir ton yük •.ınmalı.<Lr lJi y· 
van yalııız ze'll'ki <ıi<><M •>k ı~:n 
creı'hl, a,ı..ıı: ıırrnzı t,"'1.Jııa'k w ~.:k
m, f;: içiıı de işe- v aı-:ım alıdır. 9 1 8 
de lbiır çok Almoıı ba
rf:a«"")•ali.arı m e ,. ı. i ı rı <i e 
çakılı ll!ibi iı<l;, }fa\-V<lDSIZ •ka,J;,n 
sÜY'a-ri adaviları, e-fı-athnı sipı. rl\;."
,.,,, VE'ImJ6lı. Ha!ıOOi:i i.nm•"'zl T 

veni süvaıri ala,vıaır;}·h, l"Cniş ocv
kiik•:).-.; h:ıır(.'ketilt>r ><t'J)ly<•ı~""·' . 

el) tan'k lciJIWJ(O...-ı, def ve tı;rd 
~.:t;i.b:a<tı ·mükemmel e d,ı•:,, lıd,· 
de. g<fior. tepel«:mıi~- l rna.Jıkiır.-r 
dur. Mtrhip zTTh'ı tiinıer~ e
din..:miJ• onlıtl:ınn. dafi 1.t'<c r· 
lcr al'Yk1k şa.rtivl , <'< ı:ıh L nl 
kr•tLyabık>c.,kl r s:ıbit oi'<lu J''rı
J,-r, bu. :ıc' da·.,.... gü2ıd r r 
\ı:~ivoı'"' 

e) Tıı.!lk~'l", kt11·v••ı.lıı ta , r
nJ!-.,r.a ,-e l::>u ku,'Veti:ıı mti<,.1da 
~;;re ıist:·h<la.mır ,1 i'm.!~f:.n ın~zır1 :11?'. 

Maiino Vl' \
1c"S'l.\\1al. ma.nı .. u.ı11, ·~ -

rin·n d.'!ihu n.c gibi rol'lt"I' ovnı a
cairını gorcceh:o:.;. Mütt<'"Jlith:l<:.. a
nn!:.ti ı;evkülC't'\Ş l<"Sel-Jbiicıl~ ı, c.c
niz aşırı sr-"ki' ata da giri. ek 
,mn.ye\.le kaf>ı:ı~·uc"1tlardı~. E
S.hıX."n da\~a. fılcrr. .... ;:iı'l'li!kli.Jr 'e 
Fransa sınırları:.ın emrrivet v SC'

Iam~ti ha: hangi hır vazıyMe ct
yaıp vcıımıik 11!11ık2nır: t"nür. .. <J:i-

f) Geı:ı.;1i:k. aldıı:;ı lxd. ırıı. ı,kıri 
ve ıruJ1i tıeırbi' e Sr.t\ı.;;&i.nde \·ata ... 
ni ,-=ı.l\>;iJli az. bir zıı.ınıın H-.ır.de 
ifrva i-.--ııdret •k<'Sbeddl>illir. Bih· jık 
Haı:"D~- i~;J!WN>ı 7 mily""'''ıık 
bir oı·du vücu<K l!f'ltıran~inde 
veti~in ~~nf'J.ifr-!n t '1 bu,~;ik te
hiri v-an:iı. Fi:nıkı:-. ı:-r..1.'-'t n nazik 
durtmJ}ru·ıru ~özde bu:iıuchırrnp ı;; -

fan!r.. Ad<"di le!evnd<un. <lll<"a.k 
a·ranı.!auı ,·asıfla!"l?;ı terııin tıdıl!~ 
:,;ıırti'Vl<, zM<'r<i' fuıül ..,, ., At 
luıbal ed.ilEibiJ;ı,r_ 

/!) ~ üstıünlü~1i kibme 
. J'n041("\."'fa ka b! ti \·e-t'i. sil;; lıını rr, ._ 

tınretle ,,_u}lanm~k. si1~1ı sa~:1s -:ca 
iı''ko.-..,'Uk. siJah f"vs;;f nca 1ekı:,l -
düm de daı.'ıi!ı--.liı-. Yalnız •an ,i&
türılü~J)ı1e tı.:-mJı1 edlJlm.e.k k~tt~ 
lıeon ate.; -üstünlüğü, muharebede 
mm'u.t neLiQ<\\·ı elde ett.i r<m< z. 
H.,,,,. ı!'Ülll'.'Ü ne-şriya:t. i:ıu lırıkiikati 
t<•barüz e1ttjri,-or. 
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u- ııısrr.t!Mt f'K D A M 

Şık ve ma afrız giyini iz f Yanın: NAZAN S. SEDESl lfor şoy p ra ile dsğildir • / 
HALK SÜTUNU . '"' .. 
6 çocuklu ai!el r 

için bir teklif iv enecek Genç Kızlara 1 

Gelinlik Tuualeti ı' 
Okuyı:ı=Ianım:r.dan Toıı -

bom.ede oh:rarı &.ı. .ı.luı.:.nin 
Ender, btz.1 '}Uladıı!ı blr 
mek tu:pta, a:hı ooouk sahi
bi anttJ1er ftat >
da!ıyaları vıorlldi~ tıa:ldtur 
da1ti ho!xır.ı.crdcn ı0. sclr 
m::fGe ve lbu mev:LU ıize'rin· 
ere mı: !rıklitle bulvrmak· 

Y nlış anlaşılan 
renk mese esi 

Baiıa" Sevim Ş.- Büyfllc. 
rlımı. 

·- Solan-=u fidPt• ~ 
- çıldt ıaıııı-a lıQl1a. 
~~" ·~°'" 
labıtıT. ~ ılo?Jtu fdm-
~~ gllzd..,.,... 

11 ~ lııcıfta yazdı-
~ ... gibi lııiır lmdı- ..... 
«loıd ~ oiıooalıdır. A,._ 
c.ıJc ,,....ı.r crbı ıqıınmr. BG 
nmklerla hepci ~ ..,.. 
_. fil"(~. l'<lbıı lJ8l1i ~ 
... bift'blrilD•tatıı...... rnk 
""' '""'1111 gıııflne 9<'le çiftıia 
olur. 

M edi.\a Jıfeü: Atıkanı 
tlJc gll ıclanlw< ......... -{ 

a takip cttf/JW.ıi w JvıWbt.. 
teB "'-""- gittt~ ıı
~- a. ı: uı-. 
Sordıııfumız ..ıDenı ... -
cevap t ereceıji•. Ynitıo moi-
.att ploı-t.Oı için ikiıriloe bu 
hafta eewp ~ b • Gel&
eek ita/ta • ı le ı iıw: C"""P 
oereceğim. 

I - Geçe.o h4jtn Joortd&-
6ı<m gene ksz o 1 '1 - aaı... 
postoula adn:ziı- Voll·ır'*- t 
lirim. ReU: --ıe:ıi ~ 
""'...ıes;:d~. MaJıôoıoıp 1>1'-
-- dırr~ ...-fi btl,. tımıirıı. 
Renle 179 rl!:tlk ııoCıwJ:tqa mıı. 

_,,,, Ht:!ttgi ttıdderl suıtp > 
mmz a..u ııapmız. ~ D:t 
...,,,ı, bi?illlriı!e ııysım. 

11-~~· 
bitı,;Il: ceple,- leot.ı=. Eıı soa 
moda eaoııploma- olnıı. taıt
vön:!e oı..- ~r ba?Jıik -y&
pılıgor. ZaTf ""klinde ~ 

ler!e Q11Tri ~ büılıtk Ç(mı
ta Jc:rıUtmıtbirımm,,. 

Tatlul r 

f ·1 5 Y-ııasi:ı l Yo§aı-t 1'9fhsı ~ ~ 
• - nık lılöpür-

tfilecdk ~ ııı:ı-n ıpiırKıç - ,. 
ftŞ :Y'aMIŞ ..,,., obc* varım 

lııllıo ~ ;,;tı,.. lronaca!r j,yiııe 
~ sarım POl'bı1ml 
kıhıJ!u rendesi ve Jl'lll'nn bşı.lı: 
~ Powdlr i.'l3ve ~ 
YaR'~ tepsiye diilı:Merelir iiıç 
(,'eYttlk aııla barardllt:e fınııdlrı pi
sooek. Yanın 'kilo 1bz ~ bir 
bucUk baırlak Sll\ia ŞUl'up ~ı
:ıaaaı. ve ~ Fı:rııııdan 
!r:ilıhıı ~ ııı...!lzya df>loı.leooJr. 
Bic ÇO\)T(lk blı&Jt lcapattlıp tat
lıyı Ql!ksin ~lbeldeneoek. 

ı: . Üt'ta~ 
Lal'l>unya fırında! lükte bar _ 

bwıya ba -
lı.klan iyice ,Ylkarı.cbr.t:ın sonra 
tuzlanacak. 15 daklla süzgeçte 
bırakılacak. Tekrar ~ait ve 
teps:ye dizılecek. ZeytHı!lfaıt tef
oe. kdkik. domaılıes. ~ ~ 
ve edi!ecek. üstüne bol olmak ş-. 
tlyle limon &·kılacak, .sıkılan li
monun .kabukları mce .ince doğ
ranıp, ü.stune .bxı.acaS:. Bir bar
dak m ilave <!dilerek yarım ~ 
hararetli fıorında pifecek. 

o.~~dutıalt·~~t= 
~d~fey 71ürii .... ~· 
0-. ..,,,.. gefini7' bafııı4 vlfbe'lt çiçeJcıi 

dut>Ck koyawımz çok 
ÇiTkia okıeağı... giirİi'IL 
sümlz. 
~ <hıııdbr 

çiqelctea yapllıyor. Göfo. 
dUğiiıUt:&~ds 
ı- anlıwobiZini..aı. 
BitiMi ~bar 
_,,~ ~ 

Bilham 

ıenç eu.leıoen!cre çok 
rr~r. tkinci Terim. 
papatya tarzı çiçck!er
ılffl meııdtına gelmif
tir. Ve aym cauten ber
buket te yakoy. ~ 
yor. 

l A<;ık mavi golln Geçen hafta Ankara.d.aki bir kanime OOdet
e•v •bı _. tigim gibi bıı hajtaki Wtunlanma yalnız gelin. 

ettaplan ve başları koyuyorum. 
Y ukanda gördügiLnii.z esvabın beden kı.mıı pli ı>Olelfden yapıl. 

mt§. Eteği dii.zdü.T. Duvağın bQ.ftl gel.en lcısmırıııı !/(!lnız ömlııde te
pesi bütün açıktır. Bu est'«p P<mste 1940 senesinde birincil~ kazır 
naa utıaµtır. 

! Töid;n;"" ,-.... -,z-ı Daha di:z ve gösterişsiz olmak irtiyenler ;,.;,,, 
bG"fd ile duvak • ·r·· 

-- • - - duvağın başmı yukanda gördüğü:rıüz gibi ya-
~ bulunuyor. Bilhana =rı yüzlü bay<lniara bu f"kil.de duvak 
çok lf"kışır. 

Wtilıı bu ..wimlerdeıı de anladığınıza göre gelinler artık hiç 
tel takmıyorlar. Ancak adet yeri>< bubun diye takmak ıniyeftleı
telleri yalnız bir ko!Iarına ~yoriar. 

Sofranıza her za
man itina ediniz 

1 
940 yaz yenilikleri 
Pa~ qelen ve moda hak-

kında aal<lhipeti olaıo bir M
babıın bir hayli yeni haber. 
Zer getirdi. Bunların içinde 
en enteresan olanı bu seneki 
bütün emprimelerin ilmin.. 
de top, tüfek, tukıır resimleri 
olanları. 

S.:ı ranı.:: her zammı ~tihanı.."'l açacak ,eki!de olsvn. 
. Ö ; t b:Jcl:1.rı, Ll'O..«l• !l l.ıeı: 0Z Oİ.:rn 00 sofrada yıısn.:it ha-

Ba11ımlanmı...-ın bu empri-
m.ıleri cok be!1cr.eceği11den 
hiç şüphemiz yok. 

ilkbaharda qiyeceğiniz tay
yörüıı önüne dü/ime kmıuy;,,. 
ama na..ıl cl11ıjme? Top, tü -
fek ve asker. 

Ket""' ~ok qİyile~k bil/ıas. 
~ sa desenli ket1!11. Deseni nedir 

diye merak etmeyin top, tü.
fek, askeT. 

Şapkalar tızıın kıl~larla . .tı. ... I 
le7tiyor. Gece esvaplanna straz·ı 
dan kılıç veya lıaw;<>r takılı • 
1/0r. 

işte en son haberler, bir a
ya kalmaz bu yazdıklanmın 
lıeµsmi vitrinlerde bulacak-
sınız. 

tac · Sa:J:clıaddin Ender 
şwı.ı.ırı ooyfoyor: 1 

•- 45 lira mwışh ufak bir 
d.etılet memııruyttr.'- Ver· 
gi~r çıktıktan sonra elime 
gecen para 35 linıdır. Bu 
µaradan ev kirası verdiktrn •' 
ıoı= altt ı;ocıığııımala 
amı<mı, karım ben dokuz 
ıru,.,,z qtçinmek mecbu-
7'iyetindet/iz. Buna pek ge
çimrıek demek de doğru 
deijildir ya ne iae... Tabii 
para ve nüfus miktanna 
gön ııe şartlar içınde yaşa
dığımızı takcliT ederıini:ı:. 
U nııtmoıttmz ki çocuk !arın 
mektep let>azımı ve .airıı 
ınasTafkırı da bu ~eı. 
çıi:maktadır. 

Emlnim ki, kazımç itiba.- ı 
riı/le ben va..'"İyeıtı: olan 6 
çocıık sahibi aile reialeri 
çoktur. ôyııı dii.şüıı1lyorum 
ki nİijvtr artt-rrmak için 
'lfttldalya vennd: gibi mı>
_,; ta/.tif Ve teftJiklef'deft 
~ maddi ~ar tı<t 
kolaylıklar çok daha mı:w .. 
llİI" olaml:tır. B!ıı.- ~ 

6 w daha ziııOOe çocuk1u 
afla wis'!ı iwdea waı•llt' er 
!mdan!l ~ t>et'-

gl tı...ldfa:b ~ t>e 
diı(Je- 11M>Sleklerde btı.l'ltMn
bı:a dıi ~ tıerdil>
kri muhtdif ~ 
jrlngııt edilsa çok ~ 
t>e ~- çok fDıldalı 
o1ocaktcr. l\"ilıGget bo<
~ fçia de pak ,,.~ 
.... bir f~ aayıl<>
cak bir pdc:ıla ... -...ıvece
i1Jai .a' •• ınn. .a. ~ 
fçı. lıem ...,.Jdl w Ms 
- ıı:ıt ~ ... wııa1tll.fat 
olocabır. 

Bir mahalieyi çn-. 
kimeştiren arsa 

°'no-r••t wıı+ları Rab-
a:ni Yiioel ııi;,.lıe k d9ı±".e 
buhınayor: 

c.Be~ta Akao-etleri-rı 
üt kmnmda 933 ıenesinde 
yıktırıl.mıs Sultcm Sara~ 
11:n bir <11'""3\ var, kışın ca.
'IAUTU, yazın toZM ve tııpns. 
ğı ile 4-'lit> ı"çmevi ;&Of'

!aştıran b>ı <iT"" a.,a za. ı 
manda .-vkii>ı f<!Tefini de 
ihLlZ u~. 
~e.o g;o... ÜM\idara geç

~im; Kuıklıya kadar \ 
mınıvay ;ıaıııı ü:mnde 

hatta Kısıklıda,. ilende 
Bulgurluda bile btr takım 
anaların cadde kınmları • 
nın dııvarla çevrildiğini gör
düm. Seboaini ~ordum: 
( Kaymakaııılığm tebligatı 
iİZt!ri1\e) yaptmlmakta oı. 
duı1tı cewbını aldım. 

K ınklı ve Bulgurlu gibi 
uzak mahallerde bik bu.gi
bi yerlerin intizamına ih
timam edildi~ halde Aka
retler gibi l<~laba!ık bir 
mevkide virane bir arsa 
ıı.-n böyle çirlcift bir tıcızi.. 
yette bırakılman sebebi a
caba ...,aencliT?. N a.zc.n diJc.. 
kati re{betm~zi rica ede
rim.; 

---
Hekim öijUtlerl: 

·özlerde çıkan arpacıklar 
nasıl dagıtıır? 

Baı• kimselerin ve bilhassa 
fazla ı -ık altında ders yapan 
·e yazı yazan çocukla.rın ı;;;z. 

kapakhnrda arpacık çıkar. 
Bu yüzden gözkapak!arı laza
nr, Jc:rpJcler dökülür. 

Bu vüzden gözkapağı srksık 
kaşınmıva baş\ar ve arpacık 
çıkac~ hissedilirse, derhal 
bir miktar mürver ~i kay
natıp süzüldülcteı:ı 9Cl'llra, ılık 
olarak ııöze banyo Y~r-. 

Bu ı>uret'e gözdeki arpacık
k büyümeden da~. Günde 
birkaç kere ve bilhassa yata.t-
ken. mürvE:'r barııYosu tekrar -

l tarTnaııdır. __ Çocnk hekimi 

Tıraşçı Baba 
Ai*"6t ımelı!ledftfl ~ 

s.ımf ra1kadııı$ı Necmiain em:ıe 
Qİ!:r3dı. 

- Buraıdıa ~-- tdcfrn
lıa ~ ~ MalQn y.a. b&
tam lllMUıllıiı bir aiaııdK. 

Telıe:lbı:aı BQ4. 
iBir milôiet .,..,. cani sa· 

bımrJprwfı 

- Yacım saııi:tir td 'w be
şımtmn . Daha bir tıellt ke<ime 
ka:ıa:$nadm? . 

- Dur baiıabm • Bab<m:ı he
DÜ!l: romı.o. bl:iımed! li. 

TEMBEL 
Kiif;i* ~ sııçı baş .... 

ma daj!ı:ıı.ı!ttı. ôı'ttetııı:ıen soırlu: 
- Neden saçl=ı taraımy<ır-

1111n? 
-~-yok. 
-Aı:ıııcnc, babaoıa "'6yle de sa· 

• na bir taralı: alsml:ıır. 
- O zaman tıınıımva l'l'l'Obor 

aJımmı!.. 
REKOR! 

- FJli be kilıa:neı!:re yüriidiik 
dİ'ye övıüWyarsun. Ben ~ 
iJcadm' yüz elli bin ldbmetu:.- yoO 
aldım da ses çik=~ ımı. 

- Kimsin sen? 
- Tirmde .wıet kmrlıı'Olöru • 

yüm .. 

KREM ANGLEZ NASIL 
YAPILIR 

KrLon Angle-z deni.len V'e mr ~ 
~ gaııınsi.iür :yıapıUın kre
min ter1!!ııi şudır: 
Yanın litre ıkq> :iQeriUıe bir 

lkalem v.ııffitr.a aıtınız voe at.eQtıeft 
i.ndio-er€k ü:stıü mi örl'iln üz. Di.ğer 
ibir ~ içc-risine beş :yıttı:m.l!'ta
nın sansım ve 150 gıraım .inıce toz 
şeikeri kx>yıııırı.=. Te!Je vurup Jro.. 
~z. Koyu mayonez ~ 
bir iııaie gelince Ü9tÜ kapalı n> 
ron sütü :ıılınız w ~aınılc 
yumurtaların içjrıe yav<aşç.a atı
nız. Klorık ga:ı ocağı Wr..,,ıne ko
yuzrıız. Dai:ma kııırı.ş'tıraraik ka:r
mılbmadan 'P~irriz_ Kmrayı • 
tEfl indirip tabağa~. 

YEMEKLERE KONAN 
ŞEKERLER 

Zle) ~n y:ı{ı!ı yemefltlerıe şeker 
locrymak 8dettn. Burıti:m !başka 
etlıi yemeld<!'re (~ taŞkebabı.) 
pişirfrkıeın lb'ir veva iki çay ~ 
ri lkonulUl'Sa çdı: nefis olur. 
Ma'kanın için pişen dcmab'ıı 

salça:sı içıerl$.'ne bir ikalıve ~<ışı· 
ğı 1cz şeker ~hrsa lezzeı:ı 
çak daba iyi oh.ır. 

Froıısız ııenerallerind('Q Kam-
l>lll cı;.: tı.ir ~ ""'~ o:ıı.:er. 

- .Ariımz ne<Lr? 
- Kamp. 
- :N'en:ıda, g l.ty'Ol'6WltJZ 
- Kamptan. 
- h'arcn, ~;,..,...,unuz'/ 

- K:Affii"' 
- Babamz k>rı ıdir? 
-Kamp. 
- Bu = ~ fazla lr.ıımp 

,,..., sizi tevkil cı:Uıyocum • 

CALINA.l'f OTOMOBİL 

Sahne Aımerilmda blır~W. mer
'"ezıinde oou_ ~an eder: 

- SElı bir otandbil çalrn~ 
sın. .. 

-- ÇaJımadım efendim. 
- YiLmi kiışı senın oılomobile 
~ d:lrekıayona oturup oto
.mobili sür.düğüllii ,ı::;;r~ .... 
Söyle otıoındbili nereye ~tül'
dün?. 

- ffilm:iyoruın. 
- Eğer itiraf ~ cezan 

b:rliiflBniı; olur. 
-- Q' .. c.nı<:ıbüin nerede oldırj:,ıu • 

nu .b.ilımiy_orum. 
Kmnis ·r fona hadde kuxiı vıe 

polislıere ornrctti: 
- Aravın su adaımın fu>tü.nıü.• .. 

SJCA.K EK:MEK VEYA KEKİ 
:MUNTAZAM KESMEK 

USULÜ 
Sıcak Sııneğ:, :vah.ut bir keki 

muntazam parQa.iara laoksiım el;

-* güç i$tir. 
Yumuşak olan hamur yamn 

yumru kesilir. Buna mani ol-. 
:ı:nak içın iı~ sıo.ıık sı.ıya batır
maı., kuru:ı.am..lı. w bir pao:ça ek
mek veya k<* kesmelid:ir. Bu 
ameliyeyi tekrarlıyas-ak icıesilen 
elklnok gayet muntazam Olur. 

ÇİKOLATALI KURABYE 
111, 20 'ku ı uşa saıttla.ı bir pa

ket ~ı lmiçiik ı>ar<,'311aca 
!kı!rareık l:riır karştk su ik hafif .... 
teş\e kanıtı.ra !kanşbra ...
ll. J:Jöı,t yumur<lıanın yalnı;: *1nı 

lbi.r tutam "°fra tuzu ile seııt bir' 
köpük iıal:ııc ge1ince>1' kadar 
;telle Vlll'.ln:lh. Y l>V!IŞ YW3ıŞ akı
tarak ı.-<kolaıta:vı vumurta kÖpil
lıüne kttnştırma;k, 'bovn ~ 
bır üzerine bi..ıw kaşık lro:varak 
dirzmeli üzerine maldnedm gCQ
:mi.ş hadaın semmea \~ hafif fı
rmdıa w saaıt piı,ıirmeıli.. 

Bu kur@yederin üzaıieııi sert, 
iQleri tı:aym<ılldla oılıur. 

Amatör Resimleri 

kik .en t!e\' lidir. Bl!' de tıt.nun tııksini ~ Piıs b!r ilırffi., bi
çim"IZ çata; 'bıQ3]< ga).101 tahii ki insan böo-1'- bl!- OOfnııda ~ 
nvmncz. Kaı1a1ı~ıı1c aofr..Hır oe kaJiııır muaıtar..aıı ılruruba <>k.aı!a.r iır 
tihanm acar. Ama iki ltiı;min baııbaşa ylj.-eceğ! so.frava dııha fa,,.!& 
itiııa cdilı; 

dedelcrin:izden gördüğümüz büyük beyaz ketell sofra <rtüleri h:i.ç 
:kullanılmaz hale g~ Model~ göı:diigilıuiz şekilde yuvarak 

veye dQı1 «öşe küçük örtüler çok~. Hakikatıeo iıısarn 
böyle Grorulmuş btr mirada -..l<li yemek ytt. Modclilki iriiçilk 
a.ttüiain cııtıdan :renlili crııııotindenıdir. Kenarına daıntelle l!IÜs ya- J,; ,-.ıL:::..._.ıWı;::aı: _ _. __ 
Pıilanı"1br ~ çok ·kolaylık a yapacaıb:nız Q:ıu gWıei ÖNÜlerle siız 

&m ~ ~ ·bilb-a Aıneriloada, l;ııiiıyilı; -vıel · i-ııdr..n, de bu ~~ ııofray.a sahip olaıblli:rsin.ız. çiNLiLeiN DANl>l 
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! Çocuklara 9ilrler: 

Ekmek 
Dedikaroeşinı Se!im, 
Ekmek geldi, hazırdır. 
Yemeden dÜfÜne!im: 
Bu,,ıa,. bizıe lazımdıt'. 

1 

1 Buğdaııl<m tarlaıı« 
Çiftçi dayı a!ıyor 
Bekleyip aydan ay<ı, 
Anban11ıı kahyor. 

Y t.klemiş merkebi-, 
Gidı11or değırmeııe. 
Bıığdaylar un olacak, 
Tekneleri dolacak. 

1 

Bılc1mtt kam Kun&, 
İçine su katacak, 
Yuuuracak lıamıt,.,., 
Fınnlara ııtııcak. 

Verildi bin bi,. rnıclt, 
KolfJ•fdıT on~.t tem.ek} 
Bu alm teri demek; 

Su ?~~~~;~;:ı_:' _ı 

7 harfli bir taze yemişim? 
1, 2, 3 ha~Jleri..,. idare eden b«i 

4, 5, 6, 7. harflerim §am Anado
lu mldyt'tlerindcn birinde fÖhTe
tim ı:ardı,.. Bcııı tam~cnız, a§· 
rt'l'lız rulanır .. 

Bildiniz mi be>ı ' 
HEDtYELERlnıtz: 1 incıye 5 

lira, 2 n~ye l.ı?r 1'.:ııl .\cıa.ti,, 3 ün 
cii.yc 1>ır el çar.tası, t·e 50 ncıye 
kadar da muhtelif hediyeler ve
receğiz. 

(BİLMECE MÜDDETİ MAR· 
TIN SONUNA KADARDIR) 

Bi!mece zarflarının üzer.ne 
cBlLMECE. ke!imesim ya..-mayı 
unutmayınız. 

Merakll Şeyler ___ , 
İdam mahkümu 

köpek 
Zaval.ı Bah'un olum <-ezasına 

Ç<rpdmam isten!yur Ona kiım a
cmıa:ı... "ürt'kü Bo"o çok ıyı k.;;..ph, 
sahibi!ıe sadı:k, adk:?fu: 'bic kö:Y..k
ti. Fa.kat ne ya:pal= kı. l.iU sene 
r.ır.fmda ile defa ada:nı ısıır ···~· 
Amerilrada bir l<.ınıı;::ı şwıu ı-

lıiıve eıQı.:ı:im ki Bob Am "ikalı -
dır - yirmi dörl a) da .ın:.an tay
fasınd::~ i.>ç Jtiı;;yc diş gcçir<ın ko
pt:.ğı idama n;ıdıküın eciiyur. Yal· 
mız Balı için bir iirrnıd var. Avu· 
katı BrooKlvn ah ınahkemesı h:.ı· 
Zlll'ıında Bob'ı;n blı·inci ud::m ı
smnasmın kanunıın neşrınden ev
.....ei 'Wrua gdiiğiııı[ iddia ve ıs
paıt elıın:iştir. Ma!lııkEme treyetı .!e 
bu hususun ceuryı hafiflctici oir 
rlJeıp teŞ!ril edip et.'Yliyecef;rıi 
tct.1ı:ik eylemek üz_,_., ırııulıak< • 
meyi talik etmiş .. Baka.tun Be b 
ölüııncren ya'kayı sıyırabilecek mi? 

Renkleri seçememek 
Göz h:ııstahltlan ırrasl!lda bir 

tı>h~ van:hr ki bı:.rıa <Dal
lıoni9me• detılE.r. Bu bas( g' ı f(a 
tu.tulanl'lU' reYJkkıri kat'i).:'..ytn SC• 

ÇElllelZler. MeıselQ, iruıın ızıyı kah
ve rengi, maviyi yeşil, turuncuyu 
visne çürüğü görürler. 

Doktoc Holm ismindeki b\.r 
Danimad<alı profesör Danimarka 
hild<f:ımetiınin idrıresi altmda bu· 
lunan Limfiord ismindeki arianın 
bütün ahalisinin bu ralıatsız.lık 

la malıil oldıdtlaıını ~aruı çı· 
kl!ffllışU.-. Bir cilrttıen bütiin a7 
hal 'nin bu hastalığa tu:uima.sı •YL 
Çümcii ~rkes reruı;i s<!<''ı>Cdığine 
~öre arakınrula iht~ çıkmı;a
cak, faraza bi.T !<::<im bır rağaza
ya g'i<lip de kırmızı • =kfil. bir 
kuımaş istodıği zaman tcr.kMıtaı-. 
da ona Mkil<i kırmm roik .:ekı 
b.r kuma.şı cJ.,.ğil, lmnW rellfti kırı
mazı. göıü;ursa orıu oltaıııc~ a
hcı da k.ı: ltil tk>cektır. Fakat a
caıba bütı.Pn bu ha$a!ı.klara tu
tu-mılar ııyni r. 'tleıri mı birıbi:r-

lerine k.ır~.r. yoksa ba,
ka :bat.k.a reıı:kileri nu ayı.nl ede
miyorlar. F:ğer öyle ise L!mfıoı:d 
ar:ı;sı ııhalisı her .;in .boğaz bo
ğ.ırza ~lar ~. Ma
llinı va. loaVlf?'l cb:liğin beyırza 
ı<iıYah d(rnek:ten ÇJkar. 
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Dede mütevahhiş 
şoyı tepeden 

bir bakışla pa
tırnağa süzdü, 

- ~iba ji)l!ltniyecd<.. Ç<ık 
ıııec*-ti.L 

:ı:ıu1' eımilı. bir tav.rJe ~ 
ıvudi: 

- Mııhalrkek geliır •.• 
- Bu saoı'tteıı sonra de mı? 
- Bu s.ıten daha QOk 9QU'a 

da olısa. Relir! 
- Acııh> yola "°"°ye ~ 

mı? ... 
Dede mütevaıbh.iıs biT bakışla 

"aşayı tepeden tırneğa sii2ıdü. 
Bir şey söy.J:iıyecelı:m.i:; gibi bir 
ıtırvır alklı. Sonra vaz ~ 
sine baık:ıışb.rml ~ar öııündııki 
iıı;:i me:llEI t.ıbaaclıırivie dolu ver 
sofrasına çevin:H.. Paşanın yeni
den bir suaıl ooııınasıruı m~rla.n 
lııraıkıınıamak için ortay& seslt:n
di: 

- .Ele... Hıwdi bakalmı . Bir 
nefes ~ can!ar! .. 

- Eyvallah erenlerim. •• 
- Hııy bay mürşidm.. 
- H&nf:i nefesten başl.ıyahm? 
- Dervış Kiı.zmı. nerede? 
Meydandalti ca.nlanı.ş, sofra baş 

lanndaki kadın'ı er.lı;eJU; muhlı:>
lerin ~ve nefes söy
remiye hazır lan;,şlarile kendini 
lıiisterdi. Hangi nefesten başl&
naca~ muhtelif aıl'ı arda müna
kasa ed.liyor; Seyyid, Nesimiden, 
Kaza.k aptaldan, Hotman baba
dan dem vuruluyordu. Dede ba
lıaıun gılr sesi bu mö.ı>ekaşal•n 
aınilirdi, susturdu: 

- Hu. .. Dost? 
Herkes kula.k kesilmişti., T:ftik 

"°5'ttll!un üzerinde der:eni;ı top
lanan Mehmet Ali Hilmi dede, 
dervişlerin: 

- Hu .. Hu.. 
Temposu arasmdaı bir j(illbenk 

ile ne&s zeminJıi hazırladı: 
- Beismi şah; Aralı Allah. .. 

Gönüller şen, dldeler rı,ısen ola; 
bu meydan ııam ve keder görme
ye, hak erenler bendelerini mu
habbette daim ey tiye demi Pir, 
keremi evliya, hu gerçek eren
ler dem.ne hu diyelim hu!.. .... 

Gülbenk nihayet bulunca de-
de baıba sordu: 

- Derviş Kazını nerede? 
- Burada erenlerim .•• 
- Ba;lıyalım ... 
Dedenm gür sesine uyan saz

ların kıvrak ahen,ııile koca mey
dan bir ses tUfan:na gömüldü ..• 
Kadınlı erkeü tekmil mubibban 
bır allızdaıı nehavent faslının 
mükemmel bir bestesile nefese 
başladılar: 

Biz huzuru hakta apdest alınışn 
Bektaşiyiz 

Bahri fel"i Mostafaya dalmışız 
Bektaşiyiz 

Genci şer'i Mwıt.afanm Hiık içinde 
&izliclir. 

ilik ile yer olmuşw:, yülı:selmi-
• •iz. Bektaıı: y iz! 

Kaydı dünya, havfı ukba çekme
yiz hiç bir zaman 

Kiiııata biz nifiri çalmış11 Bek
~yis 

Pik eeldik ileme umeyleriz uk
baya pik 

Girdi ~tten mutahhar kaJ. 
mışız Beytaşiyi.z 

Dü ciha.m aşkı Bak uğrunda san
dık Bayderi 1 

Gönlü liir lıald hayata salmışız 
Bektaşiyiz 

Nefes biter bi~ sazlar neha-l 
vent bir taksim geçtiler.. Gözle
n varı vumulu, wcde ııelmiş g'
bi diz çÖktüğii postun üzerinde 
tempolu sallanış'a kendini hanr
hylln dede taksim nihayet bulur 

l 
bıılmaz bi:r gazele ba5laclı: 

Hü dost. ..... 

Ey gönül babı n..ayı eüo.le çüıı. 
şanıü ı;eher 

Sen :mhura tabi ol gayri ne li
zımdır keder .. 

Ehli irfan su cihanda mihneti pür 
zevk eder. 

Yar küser, itıbar giller, etmek tll
baoımüldür hüner •. 

Esbabı taliim bir gün nıuTat üze
re döner-.. 

Dl'<ie; ~ son mlSraillJ y&

ru~ında ot= ve çatık yüzile 
ı;ırmalı ferilı: ünifomıaı;ı ~i.nde 
dimdik durıı.şu meydandaki can
lara ant pati telkin eden AbdüJ.. 
fettah paşaya manalı biT bakJŞ 

· atfederek okumuştu ... 
Ahdiillettah p~anın ınaJimum 

ııözlerlnde bir ümidin şimşeği be
lirdi paşa kendi kendine söylen
di. 

1noaallah ... 
Birbn ardına söy !enen krvralr. 

nefesle a~a.ı gaızel meydanı coş
turmuş mulı.a.bbete teşne iı.şıkı sa
dıkları meydanın dı.şındaki kar
lı, so{:uklu hayaıttan, dünyadan 
tamamen uzaklaştırmıştı.. 

Alkolün buhrui.le kızışarak ur 
savvuf ümmanıru:la (Cemal) e 
doğru kulaç sallıya.n muhıpler, kü 
re ( 1) deki günügün ;ç üroerte
rek yayılan kokusile büsbütün 
kendi'.erinden ııeçiyorlar; dede
nin gazelile yumuşak ruhlarını 
diğer nefeslerle söndürüp siıdi.r
miye çalışıyorlardı. Derviş Ka
zım !ahirini (2) geriye iterek 
haykırdı: 

- Eren!erim Karpuzi 'büyük 
Hasan dedenin nele&.erine başlı 
yalım .. 

Bektaşi aleminin ka-zak aptal
dan sonra tam ayar nefesler ya
pan sayılı dedeler.nin Karpuzi 
büyük Hasan baba en çok sevi
len canlanııdandı. D<;rviş Kazı
mın hay.kıcışı umumi bir tasvip 
için.de sağ eller göğiis'.ere t.astı
nlarak: 

- Eyvallah .•• 
(Arkası tıar) 

(1) Merdivenköyündeki tekke
nin küçük meydanda duvar içi
ne oyulu ateşgedesine verilen 
isimdir. 

(2) Bekta~i baba ve dervişle
rinin giydiği 12 dilimli keçe ser-
puşun adı. R. Y. 

NOT: 
Okuyucularımıza mahiyet • 

!eri hakkında hadiselerle tafsi
l<it verilecek, fakat tejrikamızın 
takibi için zaruri ba.zı ıstılahların 
karşılıklarını not halinde yazmak 
mecburiyetinde kaldık: mey· 
dan-Bektaşilerin ayincem dedik
leri hususi toplantılarını yaptık
ları g~ maJ:al. Nasip almak i
Hususi merasimi oeçirip bekt~ 
olmak. ikrar vermek: Bu da ayni 
manada.. Çıroklık meydanda o-
cağın başına kor.ulan 3 basamak· 
lı merdi~·en .. Bunun Mr sırasına 
4 deTden 12 şamdan dizilir .. Bu· 
nun sct!undaki posta Horasan pos· 
tu denir.. Sağındaki rehber ma
kamıdır. R~hber: Bektaşi olacak 
mtthibe ınera.rimde yanında bu
lunarak yapacaqı hareketleri 
gosteren derı·iş veya babaya ve
rilen isimdir. 

R. Y. 
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+1A \: C~ C f 1~i.i11 
Halbuki Ali bin İsa pek yakın

daki tehlikeyi haber veriyordu. 
- Hakın var ... Dedi Söy1edik

lerin çok dojtru. Cafer .n konağın
da !iızun gelen terttbat ve hazır
lık için yarın sabah emir verece
ğim. den de yarın sabahtan ;ı:.ta
ren saray nazırlıJtı vazifesine baş
la. Oitlum Emırülmimıininin şim
dilik bu ı.ş'erdcn haberdar olma
ması. onun saltanat zevkinin böy
le vesilelerle muhtel olmaması 
ma1lubumdur. 

Sitt; Zübeyde bu son cumleyi 
o kadar kuvvet ve metanetle söy
lerrusti ki, bunun nıiın.ası:ru der -
hal anlıy an Ali b n İsa: 

- Başustıine .::lu..tanım, dedi., 
Rr.ay içinde Emirülmümi.ni.ııı 
Hazretlerini rahatsız edecek ve 
.kendilerıne elem verecek. Hiç 
b . .r haber ~okmarnrva calısaca-

Tefrika : 169 
lıım. Milletin ve dev~tin işini 
kudre• Jı eliniz ve yüksek zeka -
nızla .clııre ine kanlarım en geniş 
m ky:ıs a siz Sultan ona bırakmı
y.a ça ıı acağım .. 

Sitti Zubeyde, muhaıtabının 
maksadın. anladığına kanaat ge
tirerek ay -a kalktı. 

- Ya İbni İsa . ., dedi, bugün -
lük dostluğumuzun l:ıu kadarlık 
hududunda kalalım. An~aşt.ığı
mı7~ ~rerek memnun oluyorum. 
~ilah d:ıha sonra dııJıa brur'. 
ık.a arzu ve emellerinize de mu
vaffak olursunuz. Gö.'i.,!ereceği -
niz sadakat kendınize ka.rşı iz -
har edeceğ.miz itimadın bir mi
yan olacaıktır. 

Valide Sultan, böyle söyledik -
ten sonra vakur adını.! a.rla ağır a
ğır sa'ondazı çi.ktı. Arkasıpdan 
keııdWıı.i hayvani bir ihtiras lem-

ıIDAJlf 

o 
Dün yalnız iki lik 

açı apı abildi YALfUZ 

7 GON DE 
OLDU 

Orijinal turnuva maçlarında 
GalalasaralJ kupagL kazandı 
Tuks:i:m stııdı müdtiTlüj;(ii tara- ı 

fıDdan tertip edilen dörtler tur
nuvasına dün sah.ah devam edil
di 

tas.aravın galibiyti ile bitti. Ve bu 
suretle de tucnuva meçlan Ga
latasarayın birinciliği ile nih a -
yet.'end'.. 

Günün ilk maçı Guta:;aray 
ile Kurtuluı; arasdlda yapıldı. 

Ha.kem Şazi Tezcwun idareıim
de başlıya.ıı müsa~ derhal Ga.. 
loıtasara.y hıikiıın'.yeti a!,tına. girdi. 

Nihayet 9 uncu dakikada bir 
kargaşalıktaıı istifade eden Ce
mil lakımmm ilk golünü yaptı. 
Bunu bir.az sonra Budurinin ikin
c' sayısı takip etti .. Ve devre 0-2 
niha yctlendi. 

İkinci devre Kurtu:uş biraz ~ 
lan..r gib, ol<lu. Bu devrede yal
mz bir gol yediler ve müsabaka 
3-0 Ga!&tasaray galebesile bitti 

Şİ&_U - BEYOOLUSPOR 
Günün ikinci maçını hakem 

Ahmet Ademin idıın'esinde $iııli 
ile Beyoğluspor klüpleri yaptı -
lar. Her iki ta.r;ı fın bütün çalı.ş
ma.'Alrına ra~en ilk devre gol
süz olarak berabere biılti. 

İkinci devre bu beraberlıği bo
zaca.k lm;atlar her iki tarafa d.a 
geldi ise de ist:iade edemediler 
ve miisab.aka 0--0 nihayetlendi. 

KURTULUŞ - BEYOOLUSPOR 
Günün ücüncü maçı Kurtuluş i

le Beyoğluspor arasJıda yapıldı. 
Oyunun bidayetinde hiıkinıiyeti 
alan Beyoğlusporlula.r 7 inci da
kikad.a. biı' korner atışından birin
ci golü yaıptılar. B:raz sonra Ma
ruli uza.klan çektiği şüt'e takııru
nın ikinci goünü çıkardı ve dev
re 0-2 nihayetlendi. 

İkinci devre her ik: tarafın çar 
lışmas.na rağmen bu netice de
ğişmedi ve müsa.b&ka 0-2 bitti 

GALATASARAY - ŞİŞLİ 

Turnuvanın dördüncü maçı Ga 1 
latasarayl.a Şişli arasında. yapıl- 1 
dı. Hakem Necdetin idaresinde l 
yapı'an bu macta Galatasaray 
takımına Aooan ve Salfilıaddiı 
gırmişti. 

Geli,<tl güzel vuruşlar1a cere • 
yan eden karşılaşman:n i!!ı: dev
resinde 3a'ahaddlıı nefis bir ~t 
le Galatasarayın birinci golünü 
yaptı, ve devre 0-1 n hayetlendi. 

İkinci devre Şişli Nobar vası
t:asile yegıine golü y&'ptı'e.r. Ve 

~~~an sonra Ga~atasaray üstün- j 
lugu al.ar.ak Cemıl vasıtasile bir 
de go1 çıkardılar ve müsabaka 
1-2 Galatasaray lehine Juıpanru. 

KURTULUŞ - ŞİŞLİ 

Beşinci maç Kurtuluş ile ş;şli 
8!l'asında aras:nda cereyan etti ha 
kem Ahmedin idaresinde geçen 
bu müsabaka çok sıkı oldu. Bü
·-ük bir didinme halinde geçen 
müsatakarun bir:nci devresi 0-0 
bitti 

İkinci devre her iki taraf da ya· 
Ita.:adıklan :fı.rsatlardan istifade 
edemediklerinden golsüz geçti ve 
müsabaka 0--0 beraberlikle n:ha
yet buldu. 

G.SARAY-BEYO~LUSPOR 

Turnuvanın son maçı Galata
saray ile Beyoğ uspor arasında 
y.ap:ldı. 

İlk devre 0-1 Galatasarayın ga
libiyetile bitti Calatasarayın ha
kômiyeti ikinci devrede de de
'· -~n ett .. Ve müsabaka 1-3 Ga:a-

asile takip eden Ali bin !sanın 
nazarlan önunden kor.dorun ka
rar klan ıc.n<Je k4yboldu. 

A' i b n İsa da bir müddet dü
ştinceli ve dalg.n kaldıktan son
ra harem ıle selamlık a.ı:;ısında a
ra salonu vailiesini gören bu ye
rin sc'amlığa !(.den kapısına doğ
ru vürüdü ve o da orada ltaraIJr 
hl.lar• karışarak kaygoldu. 

Tek mumun cıhz ış:ğı ic:inde 
olan ve biraz evvel hilafet ve sa'r 
tana! etrafında çok mühim gö
rüsmclere sahne olmuş bulunan 
bu salon ş'mdı esrar'ı bir sükut 
ve sukim<>t içinde idı. 

Kil1;edck büyük divan se<tiri
nin, Zübeyde ile Ali bin İsanın 
yanyana olurduk.lan sed.ir'Jl ar
ka tarafa rastlıyam ı:eru.ı yastığı 
kJnıldandı. 

Burava; a.:aba bi.:r kedi mi sak
lanmıştı.. 

Bu kadar ufak ve dar bir ye
ıre ancak bır kedi sığa J.irdi. Yas
tığın r.rkasmd.an cıkruı cisim, vı• 
ne tıpkı bir kedi hafifliği ile hiç 
ses ,.ıJtarmAdan yere.. Kalın ipek 
halının üzer.ne atladı.. Ve son-
ra sıcrıva sıçrıya kapıya doğru.. 
harem kapısına doğru ,ı:itfi. 

Dünkü Lik Maçları 
Bir kısmı oynandı bir 
kısmı da geri kaldı 

iki lotograh 

Bıı \Qnılınaraca~ uılıi ııeli10' 
fakat 

1 U\ZZ~l llCl\~Bl E\l\ıt\Z 
Lik ınıa.çlarına dün yalruz Tak-

sim ve Şeref sta.tlar .aıda devam e- Ancak bır hafta zarlında, bin-
d !mis kadlköyündeki Fener _ İs- lerce kadın lbımışuJtlultlarmdan 
tanbulsııor maçı sahaıİın bozuk- ikurıtıııl!dular ve birkaç senı genç-
luı(u dolayısLe tehir edilmişti!'. leı;<tilor. Ofldiniız.i 1-ıdi taıbii ve 

Ta.ksi.m stadında günün yegane kı'Ymctli ,ııtrıçlik ml6uru olan 
maçı Beykoz - Topk.apı arasında cBIOCEL• ceviıeri:le caııılıındı.ı:ı-
jdi, Bu maç Beykozun üstün b:r ruz. 
oyunu.nd.an sonra 0-7 galebesile Cildiniz hEtPcn tareleşip gen~~ 
bitmişt..r. lr:ş.-eektir. cBlOCEL. Viyana Ü-

Şeref stadmdaki ikinci küme niveırsite"li profe\9Öl'Ü De. STEJ-
madarında Eyüp Kurtuluşa., A. SKAL'in keşfidir ki, hali·h~zırda 
hisan An.adoluya hükmen A'em-ı cilıd unsuru olan P<1mlbe ren.1<te-
dar da Kalesııora 1-4 galip gel- ki Tok~J,on kreminin terkibinde 
mislerdi'. I mevcu.fıtur. Her akşam yaı1ıma;ı-
Dünkü kır koşu !arı dan evvel tatbik OO:iniız. Siz uyur'

kı.m ciJdinizi bes!tt ve gençleşt.i-
Havanın yağmurlu olmas.na rn-. Gündüz!~ için de ya:ğıiız b.,. 

raj!men dün H.a:.kevleri tarafın- yaz renkteki Tokalon kremini 
dan muMelif kır koşulan Y>:pıl- kullanınız. Bir ka.c gün zarfmda, 
m.ıştır. 1 siyah benleri eritir ve açık me-

Beşik!aş Halkevı.nin Akaret - sameleri s>klaştırır. En sert,.,,, erıı 
ler ile Yıl@ arasında 3000 met- (filll'«<' bir cildi v.uanu.•:ıtıın bcvaz-
re'.ik mesaf __ ed. e te_ rtip ettiği müsa- / '--t 
bak b ük b 

= ırır. 

· aya uy ır atlet grupu iı;- ·-~----------· 
t.rak etmiş neticede Galat.asa - ,- • 
raydan Osman 13,25 ile bir'.nci, ı K D A 
Kalesnordan Takior ikinci, E -
mirgiından Y aşaır üçüncü olmu.ı;-
tur. 

Bevol!lu Halkevinm Si.ş'1de 3 
bin metre üzer nde tertip ett'ği 
müsa~a ııetice.inde Ileyoğlu
spordan Sokrat 11,55 ile birinci 
Galatasaraydan Osma.ı ikinci Ka 
lesspordan Süren üçüncü olm~ş
lard;r. Kadıköy Halkevin'n 2500 
metre üzerinde tert p E!tiği ko
şu neticesinde İstanbul lisesin
den Habip 9.46 ile b;rinci, Kolej
den Vi'adeınir ikinci olmuşlardır. 
Bakırköy Ha!kevinin 2000 met

~~k bir mesafe üzer.nde terLip eı 
tı.ı:: kOŞııda Beş~t;ın Todori 
8,45 :4' birinci, Bakırköyden Hik
met ikinci olmuşlardır. 

Galatasaray denizci-
lcrintn kır koşusu 
Dün Galatasaray denizcileri h.a 

vanın muhalefetine railroen Ro
bert ko · ejde bir kır koşusu ter
tip etmişlerdir. Bu koşuya 35 den 
fazla deıili.ci ~tirak etntiş ve ko
şu ilti ka!.aı;ıori üzerinden yapıl
mı~ır. Büyükler arasında üç bil( 
metrelik mesafe .üzerinde yapılan 
bu koşw:ıun sonunda Dündar 7 17 
derece ile bi:rınc.i Oktay !.kinei Re
fik ü<;iincü o'muştur. 

İki bin metrelik mesafe üze
r:nde küçükler ar.asındaki koşu 
ııonunda de Ziya 11,10 derece ile 
rur:no lıı1,ehmet :ilci!Dci Ferit de 
üçüncü aelmişlerdir. Koşular -
da.n sonra bütün müsa-bıkl.ar şe
refine Ga'..tasaray klübünde bir 
ziva!fet verilmiş ve derece alan
larıı madalyalar tevzi olunmuş
tur. 

Bisiklet teşvik 
yarışları 

İstaınbul bö~esi. tarafından ter
tip edilen bis:.k.let teşvik miU.a.
t.ak.alarının dördüncüsü dün Top.. 
kapı - Silivri yolu üzerinde gidip 
gelme o:a:rak ve 75 kilometrelik 

Eğer Ali bin İsa onu ~Örseydi 
ecinni zannederek muhakkak yü
reği aı?zın.a ııelixdi. 

O, ne bir kedi idi nelci~. 
O .. Harunürreşidin meşhur cü -
cesi idi. .. 

Boyu tam iki buçuk .kıanştı ... 
O devir cüce!.er:nin en kısası 

bu ciice idi Ondan sonra Bizans 
imparıı:torunun cücesi geliyordu 
ki, onunda bny.u üç kıarış iki 
parmaktı. 

Harunürreşidin daima yanın -
da bulu.nan ve b::rço)c er.kJin ve 
ekabire kendi eteğini öptüren bu 
cüce boyundan çok büyük bir ze
ka ve dirayet sahibi idi. Horasan 
seferine çıkan Harunürreşit onu 
yanına alın~ ve Valide Sul
ıtan da ih ti.raslı düşünceleri a:ra
sında onu ihmal etmi;;tı. 

Bu vaziyet, daima kendisıne 
en yük.sek iltifatların savrulma
ı;ına alışmış cüceyi içer:etıniş ve 
Si bti Zübeydeye k.arşı onun mi
n cik kalbinde bir lntikam =
su uyandırmıştı. 

Valide Sultan, kocasının ölü
münü haber alıp da oğLunu sal
tanata çıkarın.ak~ fuıi(d.a.t yo
lunu tuttuıtu zaman - saraya gi-

Alona Sartları 

s .. ırelilı 
6 aylık 
3 aylıl< 
1 • 

, 

DAHİLİ HARİCİ ---- --
1200 Kr· 2300 ı.: .... 

liOO Kr. l'!Sll Kr. 
300 Kr. 'BOG Kr. 
:&uO Kr. 

I LAN 
TEK SOTlr:; 
SANTİMİ 

Blrfnei S.We 400 k1UUf 
ikinci Sahife 250 Jı:uruı 
Üçüncü Sahife 260 kuruı 
Dördüncü Sahl!e 100 ku.ruı 
5 - G wcı sahifeler 50 Jı:ııruı 

l • 8 inci Sahifeler 30 kurııf 
Gazetemizde neşrttlrlle

eelı: bilcümle ticari lliinlar yal
ıuz Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektıf şirketinden alınır. 

bir mesafede yapılmışt!1'. 
Altı .koşucunun :işt'nk e1ıt:i/!:i 

bu müsabakayı havanın fenalığı 
yüzünden dört koşucu terketmis 
ve neticede Kalespor klü bünden. 
J.aıı Pol 3 sa.aıt 20 d&kik.ada. bi
rinci ayni k!.üııten Baret on d.a-
lr.ika farkla ilr.:i:nci olmuştur. 

Vefanın kongresi 
Vefa'ılar dün lokallerinde fev

lka'Lade llroı:ı.gre iQfil tqpla.ııllllŞ>' 

lar ve uzun mü:z.akerattan liOllTa 

yeni idare hey'e_tini s~rdic. 
Vefanın yeni idarecileri şunlar -
dır: Faik Kunt, Saim ş.dıin, Hay 
ri Ragıp, Arif ·~er ve Edip Kunt 

V efahlara muvaffalqyetler d:i,. 
leriz. 

den .kafilenin arasında bu cüce 
de bulunmakta idi 

Ve o, vaziyetin a.l.aca.ğ1 şek.le i.ıı,.. 
tizaren kendisini meydanda pek 
göstermemek fakat olan biten 
Fleri ubk tefek boyu ile her 
yere girip cLııJemek, J(Önınek, aııı.
laınak ve sonradan bwıle.ıdan is
ıtif.ade etmek :p].lnım tak:iı> e~ 
ti.. 

İşte bu suretledır kı, o zevk 
aimsaırı yahudi Haıronını bu ak
ııam yüz cariye ile beraber kenr 
dıi kızını saraya getirdiği sırada 
bu salonda :tesadüfen bulımmuş 
ve Baronun kadın kıyafet.ine gil>
mi.ş olan Halit ve a:rkaıclaşları ile 
kon~ duymuştu. 

Bundan başka Ali bin İsaırıın 
Habibe ıile görüşınelerinö de işit;. 
m.:.şti. 

!Bütün bımlaı·, ıbı.ı kumaz cü
ceye şunları öA:retmi'! oldu. 

ZoWt OOııısa.n YehıUi Haron 
saraya ıı;ıetirdiği yüz cariye ile be- ' 
rabet kendi kızını da ı;ıetirmi.şt:iır 
ve bu kız sarayda dil bilmez bir 
Fllisüıı.li m roın cıymyıacıı.Jr.tı. 

L.l1'kası var) 

- - -
- --
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Nakleden: Faik Bercmen . 
Maılezyaı seferlerini :yapa-ıı be<- ı 

y.az iboyaılı İpak geıınisiııdeyim. 
Kana.ram hem f61'ah ve hem de 
lt:ın 'OOJ'I*' boyalı, vapurun ha.re- ı 
kelini miit.eaki.p ban& demin vis
ki :iıkram ebm'İlj illan süvaırinin y&- , 
nına çık;tını. Süv.arl, ziyamtJE.. 
ri· l<.aptan köp:ıiisündek:i :küçfilt sa.
kında kaıbul ediyordu. Oraya. gi
rinct içeride ck'tıa döı1t bef; yol
cu gördüm. 
K~ta.nın mi';S(fiıı•leı'i şuınlanh: 

Kanadalı Ka'fx>lik bir miıiyowr, 
Filiı:>in arla:hınndan bü:ıınıiş olan 
ve Banekok'a giden Siyamlı bir 
dipluma<t, güler .)"ÜZIÜ Javaı'I\ bi.ı: 
kııdm, ve ıbalayı seyahati yapan 
Ma:1ezya;Jı bir ci~. 

Maleııyıııh çift b!ribi:rlerıne oo
lkuıllmus duruyorlanlı: lVfü,"Voııer 
Aımerbkarlaın ııdiyordu. Bir <;<l>k 
şevli_,. görmüs, ma<.~,·~ıa r aıtlat

mıs ·bir adamdı. Bir aı(liık sü
vwivc dönüp saıkacı bir sesle oor
du: 

- Şu meı,hur Maılezya korsan
ları bu deni~lcrdt'!ı !ı:a,-lboldul.ruı: 
mı a.·tık?. 

Kaplam c.Jlıulcki .imci •hi bir )l'U

dumda yuvarfadı: 
- Yiıımi beş yılıdır bu d.:niz

l~El.\l'İan. ttk zaıma'lJ.lar, İpaık'dan 
da.ha küçük gemilerle scler yar 
pa:rdmı. Faıkat hlc biT Joorsana. 
rast!a.marum. Yalııı-z Umumi 
ll. rp srrasında lambalan sönük 
.şüpheli bir ,E"<mi ta.rafından sar 
n.dik. Liıtlcin •btınl'3C •kaı:akçı idi. 
Kan ak:maıdı, haltta .biııden vıi6ki 
akıralk yeri.ne af.yon ve ipekli ver
dil<>r. 

- Dmıek amık ıkorsa.n faJan 
yok öyle mi? 

- Bu ta.ı:.aıflıaroa yok. En son 
kcrsanfaı: Çin denizirus· 'kaçmak ı 
mec'buriye1ıinde kaldıfor .. Bazan 
Çin s;lhıillerirıde oııfaık gooıilere 
saldırıyorlar. 

- Tuhaf şey. . . HaJıbuıki aku
duı,'lml Amerikan gazptı:leri, bu 
denizl<."I'de obir <;<l>k korsan va'.k'a
lıanııdan bahsedivnrlaır. 

- Onlar eski h üka velerdir. Be
nim Malezyalı diimen.cim yaşını 
hatırlamıyocaık kadar ihtiyardır .. 
Q n4tiğinden baih.sedıerken, ıbe:ş 
aLtı defa korsanlıırr4' ç.arpıŞhğı 
ııı.ıı anlaıtı:r. Bellki lren.disi de bir 
kamaıııdı. Fakaıt simdi en itiıınad 
etıt:iğirn aıdaandır. 

K.aıplan, bu sır.ada dürrıeniın ba.
şında dim dik duran ihtiyar dü
ınıenciye dönü.p onıın.la Ma.l.eeya 
lisaniıyıle '.k.onu9Illlya başladı: 

- Söyıle lbakalhan Sulıoi, bu eıferı.
<hler Malezy.a korsan.!Mı haklk111r 
da lbir fill!Yıler anJıa,1ımaru istiyor
lar. 

Bir sa.ı:ıiye .sonra ya.r:ı çıplak ve 
feı!eden tırnağa kadar silfthlı bir 
8ÜllÜ a<lam etrafımızı sardılar. 
İı;ler•ıııdım !birisi: 

- Ener yukaın! Diye J(Üırledi. 
Mü:ıınlı:aşanın sırası de'Stil.di. Ya

mnuzda silah olmadığından itaı
&'fıtruı baska yapacaık hareket 
yoktu. Kaıı:ıt.an tallıancasını çek
mdk için davranınca bileğini 
tıi.ıi luLtıu ve lxırcııJı: bir İıııgilizce 
:ile dı.di ıki: 

- Uslu dur, ynk:;a samı raıbM 
dııl'l"Jnasını öğreteyim. 

- Pekala ne i&tfryorsunuz? 
- Kasayı, silahlan, po.stayı, 

pil!l'aları, miirev'henleri ve büıtün 
yolcuları .. 

Mürotıt.eıbattan .bi<' ka.,. kişiyi de 
lbağlıanııslardı.. Yalnız dümenci 
Suloi scııbEsıti; Ye hain bir eda 
ile il> ize 'bıılk ı yurdu. N c akaılc 
berifuniş ! . 

Dört i=-sa.n ceplerımizi booalt
mıya koyuJıdulaı'. Sonra şefleri 
bize dÖil!Üp hıomundandı: 

- Haydi kamara.la'l'lnı-za gidin 
ve nonıiz vaıısa h<>J)5ini arlaımları
ma ,~erin! 

Hr. nüz kan akımarnı:;:ı aana fıı
cia da bit.mis sayılamazru. 

Bir.<den ibir adamı ı!,;i korsan sü
rüklüyor ve adamın her tarafın
dan kan aıluvoıxlu. Bu kas.a mu
hafızı idi. Kasavı açmak istcmc
Y'İn<!e onu yara1anuı;lardı. $•m
di de mu.hak{ane e1ımek üz~fe 
reislerinin yanma goti.ı:iyorlardı. 

Rei;;, onu, islihfa.tla süzüp: 
- A.µta.l herif! Diye bağıroı. 

Sen, ıki bir Malezyahsııı! Su mel'
un beyazlara hizmet ediyorsun 
ha ... 

V<> adamlarına dönerek: 
- Bu hayvanı dircj?r. bağl.a

yın ! EmTini verdi. Ben iyi nişaaıı
cıyıım, omm işini ben biti.:rece
ğiım. 

Onlar, teninen ıkasa muhafızı
nı direğe bai{laan>ya çalı.şırl<en 
ik&l)tan ·kurtuJnııva muvaffak ol
du; Tabaıncasmıı çekip reisin ÜıP-• 
rine ıbir kurşun sıktı. Herif ko
kıııııclım yaralanmıştı. I>eiı.şetli 
icerHyım reis de tabancası·nı çe
kip süvad_yc nişan alıdı. L8Jd n 
süvariojn cessurane 
!hareketi h!!'l:liıınizi rodu·rrnust:u. 
Bmc!ıe<ıı ık o r s a n ı n üstü
ne atıl.araık tabancasını aılıdıık, a,. 
ma bu sJJraıda bir sürü .kılıcın 
na:rladığını gö!1iirlren, o anda, sol 
i<a!uanu rorisinin cek.1.il!ini duy
dum. 

* Kolumu çciken ar.kadamn: 
- Öyle it.atlı tatlı uv1rvor du

nuz, Jd uya.ndımııva k;v.,";maıc1mı 
. ' 

Suloi <lüiınen.i 'b:ıraılıımadan ce
vap verdi: 

- Bunlar <;<J>k mki h.iıkiyeleır
diır. Ka)jtan, anatıınıya defıınr::'Z. 

Maıleııyaıl:ı ih'truyaır .ıede hl(; 

dedi. Falkat yemeğin ikinci ça-
m calını-yor. Bi iyorsunuz, süvari
nin sofrasma dawıtliyiz; Bizıe 
Mıı.lerzya vemekJoerin.d€n iiki türlü 
h<l'ZıI'laanıs ... Havdi k<ılkın! 

bir şey aııı1aıtrnadı. 

* Yemek zamanını bekkunek ü-
zere el'ilme b1r !kitap aıla.r:ık gü
vertedeki şezlc~n ıbirİllıe 
uzandını. Ansızın lpak döııt ıbcıı 
de!fa aıeı acı ötıtıü. Bu tehlike i.şa
reti idi Deıihal yerimden knıllka
rak denıiz,e lbaktım. Ön tarafta 
yolıuınuzun üstünde- hlr gemi vaır
dı. O sırada kantan :lı~mlı: 

- Bıml.ar deli midiır :ııediır? Bil' 
kaıza çıkaracaklar. 

Ç):lldJrneleııi için işaret verdi. 
Lakin o anıda gemi sarsll<lı. Bir 
sademe ~ı. Ka)jtan seri biır 
manevra ile tehlikeyıi önledi. Teh-ı 
lilkeden kurıtuldugumuza seV!i
niT ve ll:xiri.birimizi. lı:lbriık edeor
ken gemi.nin kıç tarafından >bi'I' 
j1Ü:rö1t.ii, lbiır ba.ğırı,, geldi. Üsk-
lik üç el siliMı da patiaıııU:.<:tı. 
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